
Dzisiaj jesteśmy jednym
z największych

pracodawców w Bytomiu,
stabilnym na tyle, że praca

w naszej firmie coraz częściej
jest tą wymarzoną.

,,

25lat 11mln 25procent 20krajów
Conbelts Bytom działa już od 25 lat.
Firma w mijającym roku świętowała

piękny jubileusz ćwierćwiecza istnienia.

W latach 1988–2013 Conbelts Bytom
wyprodukował ponad 11 mln metrów taśm
przenośnikowych. Tyle, ile wynosi odległość

między Bytomiem a stolicą Peru – Limą.

Załoga Conbeltsu lubi i ceni swoją firmę.
Aż 25 procent pracowników jest w niej

zatrudnionych przez 25 lat.

Wyroby Conbeltsu są znane i mają
renomę nie tylko w Polsce. Firma do tej

pory nawiązała współpracę z ponad
20 krajami.

Jarosław
 G

alusek

BOGDAN
FISZER, 

prezes 
Conbelts Bytom
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con belts sprzed pię ciu lat i ten obec nie
to dwie róż ne fir my.
Mam ta ką na dzie ję…

dla cze go?
Przez te pięć lat wszyst ko się zmie ni ło. Kry -
zys, któ ry w2008 r. do ty kał wszyst kich, nie
omi nął na szej fir my. Wy da je mi się, że do -
świad cze nia z tam te go okre su nas
wzmoc ni ły i przy go to wa ły na wy zwa nia,
któ re sto ją przed na mi obec nie. W sa mej
fir mie w tym cza sie do szło dobar dzo wie -
lu zmian. Przede wszystkim po rząd ko wa -
li śmy na sze re la cje z ryn kiem, z part ne ra -
mi ido staw ca mi, in sty tu cja mi pu blicz ny mi.
Dzi siaj je ste śmy jed nym z naj więk szych
pra co daw ców wBy to miu, sta bil nym na ty -
le, że o pra cę w na szej fir mie się za bie ga.
Nie tyl ko wy wią zu je my się ze wszyst kich
umów z pra cow ni ka mi, wy ni ka ją cy mi
zprze pi sów, ale ho no ru jąc za pi sy Ko dek -
su pra cy, sta ra my się wy cho dzić po zawy -
ty czo ne ra my. To skła da się na istot ną
zmia nę w po strze ga niu fir my przez oto -
cze nie. Naj waż niej sze jest jed nak, jak wi -
dzą nas sa mi pra cow ni cy, bo to oni kreu -
ją wi ze ru nek fir my. Wie lu z nich roz po czy -
na ło swo ją przy go dę z Con belts By tom
w 1987 r., gdy fir ma roz po czy na ła swo ją
dzia łal ność, wie lu pa mię ta naj trud niej szy
okres lat2009–2010, kie dy oka za ło się, że
ma my pro ble my z wy pła tą wy na gro dzeń
w ter mi nie. Prze ko na nie, że do jdzie
do zwol nień gru po wych na trzy ty go dnie
przedświę ta mi, i strach, któ ry to wa rzy szył
tej sy tu acji, by ły dla wszyst kich trud nym
do świad cze niem.

co zde cy do wa ło o tym, że uda ło się
prze zwy cię żyć ten tak trud ny okres?

Nie ma jed nej od po wie dzi na to py ta nie.
To by ła su ma dzia łań pod ję tych we
wszyst kich moż li wych ob sza rach.
Napew no za pa da ły bar dzo trud ne de cy -
zje, bo ry zy ko zwią za ne z utrzy ma niem
sta nu za trud nie nia bez zwol nień, w sy tu -
acji gdy nie by ło pie nię dzy, by ło du że. Ko -
lej ny mi za da nia mi by ło zdo by cie środ ków
fi nan so wych i po zy ska nie za mó wień. To
ostat nie by ło szcze gól nie trud ne, bo bę -
dąc w trak cie po stę po wa nia ukła do we -
go, zo sta li śmy wy klu cze ni z mo cy pra wa
ze star tów w prze tar gach or ga ni zo wa -
nych w ramach za mó wień pu blicz nych.

trudno było zarazić ludzi wizją
i entuzjazmem?
W tam tym cza sie nie by ło wi zji ani en tu -
zja zmu, by ła tyl ko chęć prze trwa nia. En -
tu zjazm za czął przy cho dzić po 1,5 ro ku,
kie dy poczuliśmy, że ma my na coś
wpływ, że od nas za le ży, jak bę dzie wy -
glą dał na stęp ny mie siąc. Oczy wi ście,
chcie li śmy udo wod nić so bie i in nym, że
jest coś w tej fa bry ce, o co war to po wal -
czyć. Za miast o opty mi zmie i na dziei,
mó wił bym więc o de ter mi na cji.

Stra te gicz nym part ne rem dla con belts
jest gór nic two. Jak ukła da ją się re la cje
z bran żą, któ ra moc no za sta na wia się
nad swo ją przy szło ścią?
Con belts By tom po wstał 25 lat te mu.
90 proc.  te go cza su to dla bran ży gór ni -
czej by ły la ta chu de. W tym cza sie znik nę -
ły ol brzy mie ob sza ry wy do byw cze, jak ko -
pal nie w Za głę biu, By to miu, Sie mia no -
wicach Śl. czy in nych mia stach. W roz mo -
wie z bran żą gór ni czą, któ ra sta le zma ga
się zwy zwa nia mi, mó wie nie, że to ona jest

pro ble mem, by ło by faux pas. Nie je ste śmy
w sta nie po móc fir mom gór ni czym, ale
w tych trud nych okre sach mo że my na ty -
le uela stycz nić na sze re la cje, by nie być dla
nich do dat ko wym pro ble mem. Trze ba
szu kać roz wią zań, któ re nas nie po grą żą,
a im uła twią ży cie. Przy kła do wo dać po czu -
cie, że nie mu szą pro wa dzić u sie bie po li -
ty ki ma ga zy no wej, przez co ma ją więk szą
ela stycz ność w za kre sie do bo ru ta śmy.
Na si part ne rzy z gór nic twa dzi siaj za ma -
wia ją ta śmę, któ rą ju tro chcą zwieźć nadół.
Pod czas re ali za cji za mó wień ko rzy sta my
z naj no wo cze śniej szych tech nik, to spo -
sób naob ni że nie kosz tów za rów no pojed -
nej, jak i podru giej stro nie.

Jakie wyzwania stoją obecnie
przed firmą?
Świat. Z ca łym sza cun kiem dla na szej
bran ży gór ni czej, z róż nych po wo dów wy -
do by cie w Pol sce nie bę dzie ro sło. Ina -

czej bę dzie na świe cie. Pierw szym kro -
kiem jest zdo by cie ryn ku.

a w ja kie ryn ki ce lu je cie?
Te, któ re ma ją naj więk szą per spek ty wę
roz wo ju. Ryn kiem bę dą cym naj więk -
szym wy zwa niem jest Au stra lia. To ry nek
naj no wo cze śniej szy, naj bar dziej pro fe -
sjo nal ny, o naj więk szym po ten cja le roz -
wo ju i sta bi li za cji, je że li już się na nim jest.
Na to miast naj więk szy jest oczy wi ście ry -
nek chiń ski imam na dzie ję, że zakil ka lat
bę dzie my sta bil nie pro du ko wa li i do star -
cza li ta śmy dla tam tej szych ko palń. Ko -
lej nym kie run kiem jest Ame ry ka Po łu -
dnio wa. Ży czy my so bie, aby na ba zie do -
świad czeń pol skie go czem pio na, któ -
rym jest KGHM w dzie dzi nie wy do by cia
rud mie dzi, uda ło nam się wejść do Chi -
le. Ale nie za leż nie od te go już te raz je ste -
śmy obec ni w Kolum bii, Ar gen ty nie i pra -
cu je my nad Mek sy kiem.

mar ka con belts By tom jest tam obec na
czy już roz po zna wal na?
W Ar gen ty nie je ste śmy bar dzo do brze
roz po zna wa lni, pra cu je my nad ta kim sa -
mym po strze ga niem nas w Mek sy ku.
W Ko lum bii re ali zu je my pro jekt, któ ry
w cią gu naj bliż szych trzech lat spo wo du -
je, że bę dzie my bar dzo wi docz ni. Za każ -
dym ra zem, aby za ist nieć w spo sób sku -
tecz ny nada nym ryn ku, po trze ba kil ku lat.

Państwa plany wymagają położenia
sporego nacisku na rozwój Pionu
Handlowego.
To praw da. To wy ma ga rów nież cza su,
bo nie da się stwo rzyć pio nu han dlo we -
go na za sa dzie ku po wa nia lu dzi, po nie -
waż to jest kwe stia edu ka cji, spe cja li za cji
i zro zu mie nia spe cy fi ki pro duk tu, któ ry się
ofe ru je. Han dlo wiec mu si się również na -
uczyć stan dar dów, któ rych ocze ku je
od nie go fir ma, zro zu mieć, czy ma być
sprze daw cą, czy tak że kon sul tan tem ido -
rad cą. Je że li po prze sta li by śmy na tym
pierw szym roz wią za niu i nie przy zwy cza -
ili by śmy klien ta, że ofe ru je my coś wię cej,
to za raz przyj dą nana sze miej sce in ni i za -
pro po nu ją ofer tę ko rzyst niej szą ce no wo.

Handlowcy w conbelts wiedzą, 
jak przebiega proces produkcyjny?
Sta ra my się, aby zro zu mie nie pro ce su
pro duk cyj ne go by ło do stęp ne dla każ dej
ko mór ki fir my.

a Pan często zagląda do hali
produkcyjnej?
Co dzien nie.

Roz ma wia ła: An na Zych

koniec roku jest dobrym momentem
do podsumowań. Jaki był 2013 r. dla
conbelts Bytom?
Z ra cji tem pa i liczby zmian w fir mie, któ re
na ło ży ły się na sie bie, to był bar dzo trud -
ny, ale za ra zem do bry rok, o czym świad -
czą choć by wy ni ki fi nan so we, po rów ny -
wal ne do ro ku po przed nie go. Mi mo te go
że przedna mi jesz cze czas, wktó rym roz -
strzy gną się prze tar gi na ko lej ny rok i do -
mkną umo wy z ro ku bie żą ce go, wie rzy my,
że dzię ki kon se kwen cji w na szych dzia ła -
niach ścież ka wzro sto wa zo sta nie do trzy -
ma na. Wie le z te go rocz nych zmian w fir -
mie by ło bar dzo ko rzyst nych, co po zwa la
naopty mi stycz ne spoj rze nie wprzy szłość.
Ca ły czas się roz wi ja my po przez in we sty -
cje w fa bry kę – nie tyl ko w ma szy ny i bu -
dyn ki, ale tak że w lu dzi. Chce my po głę bić
świa do mość na szej za ło gi, prze ko nać ją,
że ma szan sę wy ty czyć wła sną ścież kę
ka rie ry i mo że w tym za kre sie li czyć na fi -

nan so we wspar cie fir my. Dzię ki ta kim ini -
cja ty wom chcie li by śmy na szych pra cow -
ni ków, czę sto wy bit nych fa chow ców, moc -
niej zwią zać z fir mą.

conbelts robi wrażenie rodziny…
To praw da, ale oprócz tej do brej at mos fe -
ry pra cy na ta kie po strze ga nie wpły wa
tak że fakt, że rze czy wi ście pra cu je u nas
du żo ro dzin, a na wet sko ja rzy ło się kil ka
mał żeństw. Ta ro dzin naat mos fe ra po wo -
du je, że lu dzie czu ją od po wie dzial ność
za swo je miej sca pra cy.

na taką opinię trzeba jednak
zapracować.
Jed ną z tra dy cji, któ rą wpro wa dzi li śmy kil -
ka lat te mu wfir mie, są spo tka nia wi gi lij ne.
Co ro ku sta ra my się wy my ślić na tę oka -
zję coś no we go. Naj waż niej sze jest jed -
nak, że by móc się spo tkać i zło żyć so bie
ży cze nia – za rów no w szer szym gro nie,

jak i in dy wi du al nie – ido wie dzieć się, ja kie
bę dą pla ny naprzy szły rok. Ale spo tka nia
wi gi lij ne to nie wszyst ko. Dość czę sto – nie
rza dziej niż raz w mie sią cu – spo ty ka my
się z za ło gą, by in for mo wać, co dzie je się
w fir mie, przed sta wia jąc nie tyl ko sa me
suk ce sy, ale roz ma wia jąc też opo raż kach
oraz za gro że niach. Kształ tu je to pe wien
mo del od po wie dzial no ści, ale ma rów nież
cha rak ter in te gra cyj ny. Prze ka zu je my też
za ło dze pew ne tre ści do ty czą ce np. ko -
niecz no ści oszczę dza nia ener gii w for mie
kam pa nii we wnątrz za kła do wych. Bu du je -
my w ten spo sób świa do mość eko lo gicz -
ną i je stem prze ko na na, że na sza za ło ga
jest pod tym wzglę dem co raz bar dziej wy -
czu lo na.

Jak ko bie ta da je so bie ra dę w prze my śle
cięż kim?
Zapart ne ra mam fa ce ta, któ re mu do brze
się pra cu je z ko bie ta mi i któ ry ko bie ty

trak tu je popart ner sku, jest mi więc ła twiej
niż in nym pa niom. Nie jest to jed nak pro -
ste, bo wie le ele men tów pra cy zwią za nych
jest zpro ble ma mi in ży nie ryj ny mi, a ja zwy -
kształ ce nia je stem eko no mi stką. Wszyst -
kie go jed nak moż na się na uczyć, je śli tyl -
ko ma się chę ci. Pra cu ję w tym za kła dzie
pra wie czte ry la ta, od lu te go 2010 r.Za czę -
łam swo ją pra cę w okre sie, gdy fir ma
prze cho dzi ła pro ble my, i mam na dzie ję,
że swo ją pra cą przy czy ni łam się też do te -
go, że pro ces re struk tu ry za cji spół ki za -
koń czył się suk ce sem. Pra gnę jed nak
pod kre ślić, że wkład w ten pro ces mie li
wszy scy na si pra cow ni cy, któ rzy na dal
sta ra ją się, by le piej się tu taj pra co wa ło,
że by mar ka wy ro bów i ran ga za kła dów
by ła zna czą ca. Je ste śmy jed nym z więk -
szych za kła dów na te re nie By to mia, więc
na sza od po wie dzial ność wzglę dem pra -
cow ni ków jest dość du ża. Gwa ran tu je my
miej sca pra cy po nad 200 oso bom.

Jak ukła da ją się re la cje z sa mo rzą dem
lo kal nym?
Bar dzo do brze do ga du je my się z urzę -
dem mia sta wBy to miu. Je ste śmy świa do -
mi spo łecz nie i wspie ra my lo kal ne oto -
cze nie drob ny mi da ro wi zna mi: ku pu je my
pod ręcz ni ki do gim na zjum w By to miu,
wspie ra my po bli ską ochron kę wŁa giew -
ni kach.

Roz ma wia ła: An na Zych
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Conbelts Bytom ma 25 lat.
Budowę zakładu
produkującego taśmy
przenośnikowe
w Bytomiu-Łagiewnikach
rozpoczęto w 1984 roku.

P ro jek tan tem in we sty cji by ło
Głów ne Biu ro Stu diów iPro -
jek tów Gór ni czych w Ka to -
wi cach, age ne ral nym wy ko -

naw cą Ka to wic kie Przed się bior stwo
Bu dow nic twa Prze my sło we go. Pierw -
szy etap in we sty cji za koń czo no
w grud niu 1987 r., na to miast pro ces
pro duk cji uru cho mio no w lip cu1988
r. i wła śnie na ten mo ment da tu je się
ofi cjal ne roz po czę cie dzia łal no ści
przed się bior stwa w By to miu -Ła giew -
ni kach. Waż ny krok mi lo wy w hi sto rii
fir my miał miej sce w 1995 r., gdy do -
szło doprze kształ ce nia przed się bior -
stwa pań stwo we go wZa kła dy Gu mo -
we Gór nic twa Spół kę Ak cyj ną Skar -

bu Pań stwa. Od2008 r. spół ka dzia ła
pod no wą na zwą – Con belts By -
tom SA. Zmia na na zwy z Za kła dów
Gu mo wych By tom na Con belts By -
tom wy ni ka ła z przy go to wań do eks -
pan sji spół ki na ryn ki mię dzy na ro do -
we, w tym anglojęzyczne. Na zwa
Con belts, bę dą ca po łą cze niem an -
giel skich słów „co nvey or” i „belts”, jest
skró tem okre śla ją cym w ję zy ku an -
giel skim ta śmy prze no śni ko we. No wa
na zwa przy ję ła się i za ist nia ła na mię -
dzy na ro do wym ryn ku, rów nież
u wschod nich kon tra hen tów.

Głów ny mi pro duk ta mi Con belts
By tom są ta śmy prze no śni ko we
z rdze niem tka ni no wym, mie szan ki
gu mo we i in ne wy ro by wy ko na ne
na ba zie gu my i PVC. Tech no lo gia
pro duk cji po wsta ła w opar ciu o pra -
ce na uko we, pro wa dzo ne pod nad -
zo rem prof. Bro ni sła wa Zy ska zGłów -
ne go In sty tu tu Gór nic twa.

Dba łość o ja kość wy ro bów i ob -
słu gę klien ta zo sta ła po twier dzo -
na cer ty fi ka tem Sys te mu Za rzą dza -

nia Ja ko ścią, w opar ciu o nor mę
ISO 9001-2008. Pra ce wy ko ny wa ne
w ra mach usług ser wi so wych są na -
to miast pro wa dzo ne we dług wy ma -
gań nor my PN – N 18001: 2004. 
Con belts By tom po sia da je dy ną
w kra ju tech no lo gię pro duk cji taśm,
opar tych na ba zie naj bez piecz niej -
szych kom po zy tów, prze zna czo nych
do pra cy w pod zie miach ko palń. Na -
sza no wa li nia kom po zy to wych taśm
trud no pal nych Sa fe Con®Belts
Extre me, za pre zen to wa na na te go -
rocz nych tar gach gór ni czych w Ka -
to wi cach, wy gra ła kon kurs i otrzy ma -
ła me dal I stop nia za In no wa cyj ny
Pro dukt 2013 r. Dzi siaj Con belts By -
tom jest stra te gicz nym do staw cą
tych pro duk tów na eu ro pej skim ryn -
ku wę glo wym, aco raz to bar dziej roz -
po na wal nym na ryn kach świa to -
wych. Con belts By tom jest fir mą
otwar tą na in no wa cyj ność, nawszyst -
ko, co no wa tor skie i trud ne do sko -
pio wa nia. Jest to ko niecz ne, aby kon -
ku ro wać i roz wi jać się w sy tu acji sta -

le zmie nia ją cych się uwa run ko wań
i po ten cjal nych wy zwań, po ja wia ją -
cych się na ryn ku. No wo cze sna
tech no lo gia i wy so ko kwa li fi ko wa -
na ka dra in ży nie ryj no -tech nicz -
na gwa ran tu ją pro duk cję na wy so -
kim świa to wym po zio mie. Wspo mi -
na my te mi nio ne 25 lat Con belt su
z roz rzew nie niem, bo po mi mo tru -
dów i na po ty ka nych pro ble mów
na prze strze ni tych lat, wie lu z nas,
pra cu ją cych tu do dzi siaj, wnio sło
swój nie pod wa żal ny wkład w roz wój
na szej fir my. Te raz, z per spek ty wy
cza su, pa trzy my na na szą fir mę tak,
jak czło wiek pa trzy na do ro słe dziec -
ko, któ re dziś ma 25 lat, jest w peł ni
wy kształ co ne, oby te ze świa tem
i mo że zdo by wać, cze go tyl ko za pra -
gnie i o czym tyl ko za ma rzy. Je go do -
ro słość ozna cza, że jest od waż ne
i po dej mu je co raz to no we wy zwa -
nia, bo te raz jest już je go czas. Czas
do ro słych, od waż nych i mą drych de -
cy zji. W tym ju bi le uszo wym dla nas
ro ku in ne go wy mia ru na brał też or -
ga ni zo wa ny co rocz nie dla pra cow ni -
ków pik nik ro dzin ny. Mi ło by ło po pa -
trzeć, jak pra cow ni cy z du mą pre -
zen tu ją swo im ro dzi nom nasz za -
kład. Sa tys fak cja z pra cy w Con belts
By tom wy ni ka nie tyl ko z te go, że na -
sze pro duk ty są in no wa cyj ne i kon -
ku ren cyj ne na świa to wych ryn kach,
ale rów nież z te go, że każ dy z nas
w od po wied nim dla sie bie za kre sie
przy czy nił się do tej po zy cji na szej fir -
my w bran ży. Je ste śmy pew ni, że ko -
lej ne 25-le cie bę dzie dla nas suk ce -
sem, bo prze cież Con belts By tom to
nie tyl ko miej sce pra cy.

Karolina Ramowska, 
pełnomocnik zarządu

– Każda firma przeżywa lepsze i gorsze
chwile. Sytuacja finansowa naszej spółki
jest ściśle związana z kondycją finansową
polskiego górnictwa głębinowego oraz
z kondycją polskiej gospodarki. 

k ry zys na świa to wych ryn kach fi nan so wych
z 2008 r. i je go na stęp stwa – ogra ni cze nie in we -

sty cji, spa dek po py tu, wy dłu ża nie ter mi nów płat no -
ści, spa dek za ufa nia mię dzy kon tra hen ta mi za gra -
nicz ny mi, ko niecz ność za ku pu su row ców na przed -
pła ty i ogra ni cze nie do stę pu do kre dy tów ban ko -
wych – wszyst ko to spra wi ło, że na sza spół ka z dnia
na dzień tra ci ła płyn ność fi nan so wą. W re zul ta cie
w grud niu 2009 r. zmu sze ni by li śmy do pod ję cia re -
struk tu ry za cji zo bo wią zań w try bie usta wy Pra wo
upa dło ścio we i na praw cze. 

Wszyst kie te prze ciw no ści zdo ła li śmy po ko nać.
Źró dła suk ce su upa tru je my w zbu do wa nej od pod -
staw stra te gii roz wo ju i w do brym za rzą dza niu spół ką.
W ra mach no wej stra te gii po zy ska li śmy klu czo we go
z punk tu wi dze nia in te re sów spół ki part ne ra han dlo -
we go, dzię ki któ re mu roz wią za na zo sta ła kwe stia fi -
nan so wa nia na leż no ści od od bior ców. To z ko lei od -
wró ci ło złą pas sę w roz mo wach z ban ka mi. 

Dzi siaj po sia da my klu czo we go part ne ra w sek to -
rze ban ko wo ści, a do fi nan so wa nia no wych pro jek tów
zgła sza ją się ko lej ne ban ki. Z wła snych środ ków sfi -
nan so wa li śmy wdro że nie no we go sys te mu in for ma -
tycz ne go kla sy ERP. 

Przy szedł też czas, by się gnąć po środ ki unij ne.
Dzię ki nim mo że my w szyb kim tem pie mo der ni zo -
wać nasz park ma szy no wy, a tak że pro wa dzić pro jek -
ty, któ re zmniej szą ener go chłon ność i kosz to chłon -
ność na szej dzia łal no ści. We współ pra cy z pol ski mi
ośrod ka mi na uko wy mi pra cu je my nad no wy mi tech -
no lo gia mi i pro duk ta mi. Obec nie pro wa dzi my pięć
pro jek tów współ fi nan so wa nych przez Unię Eu ro pej -
ską. Są to: wdro że nie no wej tech no lo gii i wy pro mo -
wa nie dwóch no wych pro duk tów, uru cho mie nie no -
wej apli ka cji, któ rej ce lem jest po pra wa ko mu ni ka cji
z kon tra hen ta mi, au dyt ener ge tycz ny za kła du, ter mo -
mo der ni za cja czę ści obiek tów spół ki oraz pra ce ba -
daw czo -roz wo jo we. 

Fun du sze unij ne, a tak że or ga ni zo wa ne przez MSZ
mi sje go spo dar cze da ły nam im puls do roz wo ju eks -
por tu po za kon ty nen tem eu ro pej skim. Otwar cie
na świat unie za leż nia nas od zmian ko niunk tu ry
na ryn ku kra jo wym. Sta je my się co raz bar dziej ela -
stycz ni i od por ni na jej wa ha nia. Ten kie ru nek chce -
my kon ty nu ować. Not.: Kaj
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Beata JanowSka, dyrektor finansowy 
spółki conbelts

innowacyJny
Produkt 2013

nagroda w kategorii
„innowacyjne materiały”
za trudnopalną taśmę
kompozytową
Safecon®extreme 
(3 200 kn/m)

zdjęcia: Jarosław Galusek

medal euroPeJSki

nagroda za produkt przyszłości
odpowiadający standardom
europejskim: za kompozytową
trudnopalną taśmę
przenośnikową
jednoprzekładkową
o wytrzymałości > 2000 kn/m

cezar śląSkiego
BizneSu

wyjątkowe wyróżnienie
jako lidera 
śląskiego biznesu
oraz wyraz uznania 
dla osiągnięć firmy
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O tym, że miłość w pracy
jest możliwa, a czasami
pomaga nawet
w przezwyciężaniu
wspólnych problemów,
przekonuje historia
państwa Kłoczko. Jacek
Kłoczko rozpoczął pracę
w ówczesnych Zakładach
Gumowych Górnictwa
jako pierwszy, w 1989
roku. Rok później poszedł
do wojska.

w sierp niu 1990 r. zo sta łam
przy ję ta do fir my ja ko kon -

tro ler ja ko ści. Ja cek pod czas
prze pust ki z woj ska przy je chał
do za kła du w od wie dzi ny do ko -
le ża nek z kon tro li ja ko ści i wte dy
się po zna li śmy. Po nie waż mo ja
ów cze sna zmia na by ła bar dzo
mło da i w więk szo ści sta nu wol -
ne go, dla żar tów wró ży ły śmy so -
bie, która z nas wyj dzie za mąż.
Jed na z na szych ko le ża nek wy -
wró ży ła, że ja wyj dę za mąż w tym
sa mym cza sie, w któ rym Ja cek
się oże ni – wspo mi na pa ni Be ata.

Powróż bach du żo by ło żar tów,
ale pan Ja cek, dzi siaj kie row nik
w Pio nie Pro duk cji, mu siał wra -
cać do jed nost ki. Po kil ku mie sią -
cach wró cił do pra cy, tak się skła -
da, że kon tro la ja ko ści za wsze

pra co wa ła w try bie zmia no wym,
od wrot nie wsto sun ku dopro duk -
cji. – Nie mu szę mó wić, że naj bar -
dziej cze ka li śmy nawspól ną zmia -
nę. Pook. pół to ra ro ku po bra li śmy
się. Je ste śmy mał żeń stwem już 
20 lat, ma my 19-let nie go sy -
na Grze go rza – zwie rza się.

Mał żon ko wie twier dzą, że la ta
ich wspól nej pra cy w Con belts
by ły bar dzo róż ne.

– To wa rzy szy ły nam wszyst kim
cią głe re struk tu ry za cje, ozna cza -

ło to głów nie zwol nie nia gru po we.
Nam uda ło się prze trwać ten trud -
ny czas. Wów czas nie by ło mi le
wi dzia ne, że mał żeń stwo pra cu je
ra zem. Ale tam te la ta mi nę ły i dzi -
siaj w fir mie Con belts pra cu je ra -
zem wie le mał żeństw. Ma my
w swo ich sze re gach dzie ci na -
szych pra cow ni ków i chy ba dla te -
go at mos fe ra w pra cy jest co raz
bar dziej ro dzin na – pod su mo wu -
je Be ata Kłocz ko, obec niepod po -
ra fir mo we go la bo ra to rium. Az

Damian Ormaniec,
kierownik Centrum
Planowania i Koordynacji
Logistyki, jest
przedstawicielem jednej
z rodzin pracujących
w Conbelts Bytom.

Ja ko pierw szy w fir mie za czął
pra co wać je go ta ta, obec nie

je den z se nio rów fir my.
– Oj ciec jest pra cow ni kiem

Działu Wul ka ni za cji w ha li pro -
duk cyj nej. Ma za so bą już 42 la -
ta sta żu za wo do we go i praw do -
po dob nie w przy szłym ro ku
przej dzie na eme ry tu rę – mó wi
pan Da mian.

O rok młod sza sio stra ukoń -
czy ła tech ni kum che micz ne, któ -
re kie dyś dzia ła ło pod pa tro na -
tem fir my. Po za koń cze niu na uki
za czę ła pra cę w tu tej szym la bo -
ra to rium. Na okres cią ży prze nie -
sio no ją do księ go wo ści i spraw -
dzi ła się tam na ty le, że zo sta ła
na sta łe.

Ro dzeń stwo Or mań ców do
pra cy jeź dzi jed nym sa mo cho -
dem. Roz mo wy o niej są więc
oczy wi ste. Pra ca oj ca i sy na do -
ty czy czę sto wspól nych za gad -
nień, któ re sta ją się te ma tem
ro dzin nych na rad, na wet przy
oka zji świąt i wspól nych obia -
dów.

– Cza sem mu si my się ogra ni -
czać, bo resz ta ro dzi ny czu je się
wy ob co wa na – żar tu je pan Da -
mian.

Da mian Or ma niec na po cząt -
ku pra cy w Con belts By tom zaj -
mo wał się roz li cze nia mi; że by
osią gnąć obec ne sta no wi sko,
prze szedł ca łą ścież kę za wo do -
wą w fir mie, po zna jąc cykl pro -
duk cji, po cząw szy od wal cow ni
i pro cesu pro duk cji gu my.

– Za gad nie nia, z któ ry mi się
tu spo tka łem, by ły dla mnie no -
wo ścią, bo wiem z wy kształ ce nia
je stem in for ma ty kiem – wy ja -
śnia.

Swo je in for ma tycz ne umie jęt -
no ści i do świad cze nie mo że wy -
ko rzy stać obec nie. Miał np. oka -
zję uczest ni czyć we wdra ża niu
sys te mów kom pu te ro wych wy -
ko rzy sty wa nych w je go ko mór -
ce, któ re po ma ga ją w okre śle niu
ilo ści za ma wia nych su row ców
i tka nin. Pan Da mian mó wi, iż to
co dzie je się w ha li pro duk cyj nej,
to za słu ga do brej wspoł pra cy je -
go wy dzia łu z dzia łem pro duk -
cyj nym. Ce ni so bie fakt, że za -
rząd fir my po zwa la pra cow ni -
kom na re ali zo wa nie swo ich po -
my słów i roz wój oso bi sty. Az

FiliP BaŁamut, 28 lat

Jest ab sol wen tem Po li tech ni ki
Ślą skiej, spe cja li stą w dzie dzi nie
za rzą dza nia i in ży nie rii pro duk cji.
Ukoń czył rów nież stu dia po dy -
plo mo we. W spół ce Con belts
pra cu je od 2011 r. Naj pierw za -
trud nio ny był ja ko asy stent mi -
strza, na stęp nie prze szedł szko -
le nie bez po śred nio przy pro duk -
cji. Przez krót ki czas pro wa dził
do ku men ta cję w biu rze kie row -
ni ka utrzy ma nia ru chu, zdo by wa -
jąc ko lej ne do świad cze nia.
W trak cie pro ce su mo der ni za cji
par ku ma szy no we go fir my wy ka -
zy wał du że za in te re so wa nie no -

wo cze sny mi tech no lo gia mi pro -
duk cji. Wdo wód uzna nia kie row -
nic two spół ki po wie rzy ło mu
obo wiąz ki spe cja li sty ds. pro duk -
cyj no -tech nicz nych. Od tej po ry
pro wa dził sys te ma tycz nie pro jek -
ty tech nicz ne re ali zo wa ne w fir -
mie. Szyb ko zy skał du że uzna nie
swych prze ło żo nych, sta jąc się
nie for mal nym li de rem gru py
mło dych in ży nie rów za trud nio -
nych w Con belts. Ja ko że wy ka -
zy wał rów nież umie jęt no ści kie -
ro wa nia ze spo łem ludz kim, sta -
nął na cze le no wej ko mór ki or ga -
ni za cyj nej dzia ła ją cej w spół -
ce – Biu ra Za rzą dza nia i Pro jek -
tów Stra te gicz nych. Wraz z czte -

ro oso bo wym ze spo łem in ży nie -
rów pra cu je nad no wy mi roz wią -
za nia mi tech nicz ny mi i tech no lo -
gicz ny mi. Obec nie kie ru je pra ca -
mi ma ją cy mi na ce lu uru cho mie -
nie no wej li nii pro duk cyj nej taśm
tka ni no wo -gu mo wych trzy - i czte -
ro prze kład ko wych. Kaj

w trak cie te go rocz nych wa ka -
cji, dzię ki współ pra cy zor ga -

ni za cją stu denc ką IA ESTE, dzia ła -
ją cą na ca łym świe cie, w tym rów -
nież w Po li tech ni ce Ślą skiej w Gli -
wi cach, za rząd spół ki Con belts
By tom przy jął na sta że trzech za -
gra nicz nych stu den tów. Yawen
Yang – stu dent kę ad mi ni stra cji
z Chin, któ ra zo sta ła za trud nio -
na w Cen trum Kre atyw ne go Biz -
ne su, do sko na le spi su ją cą się
rów nież w cha rak te rze tłu ma cza
pod czas tar gów w Chi nach. Dor -
rę Kes sem ti ni – stu dent kę in ży nie -
rii prze my sło wej z Tu ne zji i wresz -
cie Sa sho La ze ski’ego – stu den -
ta eko no mii i e -biz ne su zMa ce do -
nii, przy ję te go doDzia łu Ekspor tu.
Współ pra ca ze sta ży sta mi by ła
bar dzo owoc na, wpro wa dzi ła
do fir my mię dzy kul tu ro wy kli mat. 

– Kie dy otrzy ma łam po zy tyw -
ną de cy zję o przy ję ciu mnie
do Con belts By tom, nie wy obra -
ża łam so bie, że podwóch mie sią -
cach wa ka cyj ne go sta żu zdo bę -
dę ta kich wspa nia łych przy ja ciół
w Pol sce – wspo mi na Dor ra Kes -
sem ti ni.

– Przez pierw sze dni fir ma dba -
ła o to, by za pew nić mi wszyst ko,
cze go po trze bo wa łam do pra cy,
i w na tu ral ny spo sób na stą pi ła
mo ja in te gra cją z za ło gą. W trak -
cie opro wa dza nia mnie po wie lu
dzia łach by łam pod wra że niem
pro fe sjo na li zmu i za an ga żo wa nia
pra cow ni ków. Zo sta łam przy dzie -
lo na do Dzia łu Za opa trze nia
w Con belts Su lo re. By łam za sko -
czo na mi łą at mos fe rą wo kół, po -
do ba ło mi się przy go to wa ne dla
mnie sta no wi sko pra cy. Po nad to

zo sta łam za an ga żo wa na w bar -
dzo waż ny dla fir my pro jekt. By -
łam pod bu do wa na fak tem, że
oka za no mi za ufa nie i przy pi sa no
za da nia, w któ rych mo głam się
wy ka zać swo ją wie dzą zdo by tą
na uczel ni. Pra gnę go rą co po -
dzię ko wać wszyst kim pra cow ni -
kom Dzia łu Za opa trze nia za ich
sta łe wspar cie, udzie la nie wszel -

kich nie zbęd nych in for ma cji, dzie -
le nie się wie dzą. Cie szę się, iż mo -
głam pra co wać wPol sce, w fir mie
z tak od da ny m i pro fe sjo nal nym
per so ne lem. By ło to dla mnie nie -
za po mnia ne do świad cze nie. Je śli
bę dę mia ła oka zję wró cić do Pol -
ski, to na pew no to zro bię. Dla
mnie Con belts po zo sta nie na za -
wsze wy jąt ko wą fir mą.

Firma Pokoleń

Klan państwa
Ormańców

Miłość przy taśmach

Stażystą być

ar c/C
on belt s

Pa miąt ko we zdję cie pod czas wy ciecz ki do kra ko wa, na któ rym dor ra
kes sem ti ni jest pierw sza z pra wej, a yawen yang pierw sza od le wej.

yawen yang i Sa sho la ze ski zwie dzi li za byt ko wą ko pal nię Sre bra
w tar now skich gó rach.

marcin dornia, 24 lata

Do fir my Con belts tra fił po raz
pierw szy przed dwo ma la ty ja ko
pra cow nik fir my ze wnętrz nej.
Wy ko ny wał czyn no ści ope ra to ra
pras. W cią gu pierw szych sze -
ściu mie się cy dał się po znać ja -
ko pra cow nik nie zwy kle su mien -
ny i do kład ny. Po sta no wił jed nak
sko rzy stać z oka zji i wy je chać
do pra cy za gra ni cę. Popew nym
cza sie wró cił do daw nej fir my,
py ta jąc o moż li wość po now ne -
go za trud nie nia. Kie row nic two

spół ki Con belts, wziąw szy
pod uwa gę do brą opi nię z po -
przed nie go okre su za trud nie nia,
po sta no wi ło przy jąć go z po wro -
tem. Przez okres ko lej nych
trzech mie się cy Mar cin Do rnia
zdo łał za im po no wać swym prze -
ło żo nym am bi cją, ta len tem
i umie jęt no ścią pra cy w du żym
ze spo le. Bły snął rów nież zdol no -
ścia mi or ga ni za cyj ny mi. Po upły -
wie ko lej nych sze ściu mie się cy
za rząd za pro po no wał mu umo -
wę o pra cę na czas nie okre ślo -
ny. W tym cza sie pan Marcin

pod no sił rów nież swo je kwa li fi -
ka cje na szko le niach spe cja li -
stycz nych. Obec nie jest pro wa -
dzą cym w Dzia le Wul ka ni za cji
spół ki Con belts. Kaj

Jarosław
 G

alusek
arc/C

onbelts

arc/domowe 

arc/domowe 

wiedza i doświadczenie

awans za sumienność

damian ormaniec (pierwszy z lewej) z siostrą aleksandrą i ojcem Janem
są przykładem rodziny budującej dobrą atmosferę pracy w firmie.

Jacek kłoczko (pierwszy z prawej) poznał swoją żonę Beatę podczas
przepustki z wojska. dzisiaj oboje pracują w conbelts Bytom 
i mają 19-letniego syna grzegorza.

ar c/C
on belt s
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z fir mą Con belts, a wła ści wie już z jej po -
przed ni kiem – Za kła da mi Gu mo wy mi

Gór nic twa – jest zwią za na 32 la ta. Pa ni An -
na Jur kow ska za czę ła tu swo ją pra cę tuż
po urlo pie wy cho waw czym i przez ca ły ten
czas jej za da nia za wo do we zwią za ne by ły
z ob słu gą se kre ta ria tu i kan ce la rii. Dzi siaj
jest asy sten tem za rzą du. Przez te wszyst kie
la ta zmie nia ła się fir ma i jej za rzą dy, a An -
na Jur kow ska na dal trwa na swo im sta no -
wi sku. Jej pra ca wy ma ga du żej ela stycz no -
ści, ale – jak mó wi – dla oso by z jej cha rak -
te rem nie jest to du ży pro ble m.

– Pra cow ni cy se kre ta ria tu za wsze po win -
ni się do sto so wać do zwy cza jów sze fa, ale
w na szym przy pad ku nie ma z tym kło po -
tów. Wszyst kim ży czy ła bym ta kie go pre ze -
sa jak nasz – dzie li się re flek sją.

W Con belts By tom se kre ta riat wspie ra
nie tyl ko pra cę za rzą du, ale tak że wszyst -
kich po zo sta łych ko mó rek, co wy ma ga
umie jęt no ści współ pra cy z ludź mi oraz wie -

dzy o dzia łal no ści i funk cjo no wa niu ca łej fir -
my. Czę sto pod czas pra cy trze ba umieć
go dzić róż ne ra cje, ale przez la ta pra cy
czło wiek wią że się z fir mą i współ pra cow ni -
ka mi jak z dru gą ro dzi ną.

Pa ni Ania za naj trud niej szy mo men t
na swo jej za wo do wej dro dze uwa ża re or ga -
ni za cję, z któ rą wią za ła się oba wa lu dzi
o przy szłość i miej sca pra cy.

– Wie le osób opu ści ło wte dy fir mę, ja
mó wię na wet, że zde zer te ro wa ło, ale nie -
któ rzy z nich po pew nym cza sie wra ca li, bo
oka zy wa ło się, że Con belts da je jed nak
opar cie – wspo mi na.

Zda niem An ny Jur kow skiej kie ru nek roz -
wo ju ob ra ny przez obec ny za rząd jest gwa -
ran cją dal szego roz woju i dłu go let niego
funk cjo no wa nia fa bry ki. Ju bi lat ka bar dzo
ce ni so bie współ pra cę z naj młod szą ge ne -
ra cją pra cow ni ków Con belts, bo – jak mó -
wi – po tra fią się po ru szać w świe cie i są
przy szło ścią tej fir my. Az

Anna Sowa ma już
za sobą 25 lat pracy
zawodowej. Obecnie pracuje
w centralnej sterowni firmy
Conbelts. Przyznaje, że okres
końca lat 80. i obecne czasy
to dla zakładu jak niebo
i ziemia.

no wo cze sne tech no lo gie zdo mi -
no wa ły pro duk cję. Kie dyś trze ba

by ło wszyst kie go do glą dać oso bi -
ście, dziś po szcze gól ne pro ce sy tech -
no lo gicz ne są ste ro wa ne przez spe -
cja li stycz ne opro gra mo wa nie kom pu -
te rów. Ludz kiej czuj no ści ni gdy jed -
nak nie jest za wie le – pod kre śla.

An na So wa jest z za wo du che mi -
kiem. Ka rie rę za wo do wą za czy na ła
w 1988 r. w za kła do wym la bo ra to -
rium. Po dwóch la tach otrzy ma ła pro -
po zy cję za trud nie nia w cen tral nej ste -
row ni. Pod ję ła to wy zwa nie.

– Trze ba by ło pójść za cio sem,
uczest ni czyć w kur sach, szko lić się.
In for ma ty ka bar dzo szyb ko wkra cza -
ła do fir my. Mo der ni zo wa ne by ły li nie
pro duk cyj ne. Mo ja wy trwa łość nie po -

szła na mar ne. Na by ta wie dza owo cu -
je dziś na sta no wi sku pra cy. Ob słu ga
urzą dzeń elek tro nicz nych nie ma dla
mnie ta jem nic. Wspie ra na przez naj -
no wo cze śniej sze tech no lo gie in for -
ma tycz ne, czu ję się pew niej. Za nic
nie wró ci ła bym za tam ten daw ny pul -
pit ste row ni czy – przy zna je.

Do za dań An ny So wy na le ży dziś
nad zo ro wa nie pra wi dło we go prze bie -
gu pro ce sów tech no lo gicz nych, zwią -
za nych z pro duk cją mie sza nek gu -

mo wych oraz po da wa niem pół pro -
duk tów na li nię pro duk cyj ną. W tej
pra cy li czą się po dziel ność uwa gi
i umie jęt ność szyb kie go po dej mo wa -
nia de cy zji w sy tu acjach new ral gicz -
nych. Wy star czy jed no na ci śnię cie
gu zi ka, by ca ła pro duk cja zo sta ła za -
trzy ma na. W ja kich sy tu acjach na le ży
uciec się do te go osta tecz ne go roz -
wią za nia? An na So wa wie naj le piej.
Kie row nic two fir my jesz cze ni gdy nie
za wio dło się na jej de cy zjach. Kaj

Zbigniew Katolik, kierownik
Działu Sprzedaży oraz
pełnomocnik zarządu 
ds. sprzedaży, trafił
do Conbelts, podobnie jak
kilku jego kolegów,
z górnictwa. W nieistniejącej
już kopalni Grodziec zajmował
się przenośnikami taśmowymi.

wchwi li li kwi da cji ko pal ni mia -
łem 38 lat i mu sia łem zde cy do -

wać, co da lej. W tym sa mym cza sie
w Con belts roz po czął się na bór
do Dzia łu Sprze da ży. Po my śla łem, że
spró bu ję. By ło mi ła twiej, bo współ pra -
co wa łem wcze śniej z tą fir mą, a na wet
dzię ki tej współ pra cy uruchomiono
po raz pierw szy w ko pal ni Grodziec
jaz dę lu dzi – wspo mi na pan Zbi gniew.

Wcza sie, gdy roz po czy nał swo ją za -
wo do wą przy go dę z fir mą, roz po czę ła
się bu do wa Dzia łu Sprze da ży, któ ry
po wsta wał prak tycz nie od pod staw.

– Za le ża ło nam na tym, że by klient
po czuł, iż w na szej fir mie nie tyl ko
sprze da je my ta śmę prze no śni ko wą,
ale też je ste śmy part ne rem i do rad -
cą – wy ja śnia.

Do świad cze nie wy nie sio ne z ko -
pal ni oraz współ pra ca z AGH po skut -
ko wa ły wy pra co wa niem prak ty ki,
w myśl któ rej klient kon tak to wał się
z fir mą już na eta pie pro jek to wa nia
prze no śni ka, by do brać opty mal ną ta -
śmę.

– Krok po kro ku do szli śmy do
pro po no wa nia ofer ty kom plek so -
wej: od udzia łu w pro jek cie, po -
przez sprze daż ta śmy, po peł ny ser -
wis i ob słu gę po sprze da żo wą –
pod kre śla.

Te go wszyst kie go uczą się od „sta -
rej strze chy” mło dzi pra cow ni cy, przy -
cho dzą cy do fir my pro sto postu diach.
Star si ko le dzy prze ka zu ją im nie tyl ko
niu an se zwią za ne ze współ pra cą
zklien tem ipo dej ściem doca łe go pro -
ce su sprze da ży, ale tak że kom plet ną
wie dzę, do ty czą cą pro ce su pro duk cji
ofe ro wa ne go asor ty men tu. Amło dych
wDziale Sprze da ży bę dzie przy by wać,
bo wiem w związ ku z pla na mi eks pan -
sji Con belts By tom ta ko mór ka or ga ni -
za cyj na ma być roz wi ja na. Az

n a ta lia Ste fa ni, Ewe li na Po lak, Ilona
Fąfara-Nowak i Jó zef Miem czyk, spe -

cja li ści ds. tech no lo gicz nych, to przed sta -
wi cie le mło de go po ko le nia w Con belts
By tom. Ich pra ca jest bar dzo zróż ni co wa -
na, bo wiem w pro ce sie pro duk cji co -
dzien nie zda rza ją się in ne pro ble my, któ -
re trze ba roz wią zać. Na ta lia zaj mu je się
mie szan ka mi gu mo wy mi, przy go to wu je
no we pro po zy cje dla klien tów pod ich
szcze gól ne wy ma ga nia i dba o wła ści wy
skład mieszanek. Pra ca ma cha rak ter
twór czy i wy ma ga cią głe go do kształ ca -
nia, bo wiem na ryn ku po ja wia ją się ca ły
czas no we pro duk ty i tren dy. Pan Jó zef
do bie ra tka ni ny tech nicz ne do róż ne go
asor ty men tu taśm. Pa ni Ewe li na, po dob -
nie jak jej ko le ga, zwią za na jest z Pio nem
Pro duk cji. Śle dzi, jak prze bie ga wy twa rza -

nie pół wy ro bu i wy ro bu go to we go, nad zo -
ru je przy go to wa nie wła ści wej tech no lo gii.

– Wszy scy współ pra cu je my ze so bą
na po szcze gól nych eta pach pro duk -
cji – mó wi.

Mło dzi in ży nie ro wie ukoń czy li Wy dział Che -
micz ny Po li tech ni ki Ślą skiej. Jó zef Miem czyk
ma wśród nich naj dłuż szy staż: pra cu je w fir -
mie od 7 lat, pa ni Ewe li na roz po czy na ła
odsta żu bez po śred nio postu diach, pa nią Na -
ta lię „wy ło wio no” ja ko kan dy dat kę do pra cy
w Con belts już na uczel ni. Wszy scy bar dzo
ce nią fakt, że fir ma sta wia na mło dzież, któ ra
jest tu taj do ce nia na ima moż li wo ści roz wo ju.
Li czą się za pał dopra cy ikre atyw ność. Młodzi
pracownicy ma ją świa do mość, że ze stu diów
wy nie śli wie dzę teo re tycz ną, a prak ty ki na dal
uczą się dzię ki przy chyl no ści kolegów z Pio -
nu Pro duk cji, któ ry jest ser cem za kła du. Az

Procesy technologiczne związane z produkcją taśm nadzorowane są w sterowni przez oprogramowanie komputerowe.

Zdjęcia: Jarosław Galusek
Jubilatka z sekretariatu Liczy się szybka decyzja

Młodzi technolodzy

„Stara strzecha” nie do zdarcia

Przedstawicielami młodego pokolenia w conbelts Bytom są specjaliści ds. technologicznych:
natalia Stefani, ewelina Polak i Józef miemczyk.

anna Jurkowska przekonuje, że najcenniejsza w pracy zawodowej jest dobra współpraca z ludźmi.

dla anny Sowy przyjęcie propozycji pracy w centralnej sterowni było
zawodowym wyzwaniem.

dział Sprzedaży jest dla klienta także partnerem i doradcą 
– przekonuje zbigniew katolik.
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rokiem intensywnego
rozwoju globalnego

con belts By tom ja ko zna czą cy pro du -
cent taśm prze no śni ko wych wEu ro pie

ofe ru je kom plek so we i no wo cze sne roz -
wią za nia dla trans por tu prze no śni ko we go
m. in. w gór nic twie, prze my śle mi ne ral nym,
ener ge tycz nym, a tak że hut nic twie, rol nic -
twie, bu dow nic twie i in nych. W ob li czu glo -
ba li za cji oraz po głę bia nia się za leż no ści
po mię dzy go spo dar ka mi róż nych kra jów
eks pan sja za gra nicz na sta je się na tu ral ną
ko le ją roz bu do wy fir my. Spół ka Con belts
By tom jest przy go to wa na na zde cy do wa -
ną eks pan sję za gra nicz ną. Obec nie w sfe -
rze sprze da ży i za opa trze nia współ pra cu -
je z przed się bior stwa mi z 20 kra jów. W naj -
bliż szych la tach pla no wa ne jest po sze rze -
nie port fe la za gra nicz nych part ne rów, ze
szcze gól nie dy na micz nym wyj ściem po -
za ryn ki eu ro pej skie. 

– Spół ka Con belts By tom po przez ak -
tyw ne uczest nic two w wy da rze niach or ga -
ni zo wa nych za gra ni cą zna czą co po sze -
rzy ła swo je kom pe ten cje do ty czą ce zna jo -
mo ści do ce lo wych ryn ków, szcze gól nie
ich od mien nych uwa run ko wań eko no -
micz nych, po li tycz no -praw nych, kul tu ro -
wych, geo gra ficz nych czy tech nicz nych.
Na wią za ła po nad to sze ro kie kon tak ty,
umoż li wia ją ce osią gnię cie za ło żo nych ce -
lów dal sze go roz wo ju. W 2013 r. by li śmy
obec ni na wie lu mię dzy na ro do wych tar -
gach i mi sjach. Uczest ni czy li śmy w tar -
gach w Tur cji, Chi le, Ar gen ty nie, Ro sji, Au -
stra lii, Chi nach oraz w rzą do wych mi sjach
w Au stra lii, Ro sji, Mon go lii, a tak że
w dwóch mi sjach w Chi nach – wy li cza An -
na La chow ska, dy rek tor ds. eks por tu
w Con belts By tom.

wdzi siej szych cza sach istot -
nym czyn ni kiem, wpły wa ją -

cym na funk cjo no wa nie przed się -
bior stwa pro duk cyj ne go, jest
wzmo żo na kon ku ren cja ryn ko -
wa. To ona mo ty wu je do po dej -
mo wa nia cią gle no wych wy zwań.
Prze wa gę nad kon ku ren cją mo -
że za pew nić wła ści we za rzą dza -
nie, któ re go istot nym ele men tem
jest pro wa dze nie od po wied niej
po li ty ki za ku pów. Or ga ni za cja
pro ce su za opa trze nia ma nace lu
mi ni ma li za cję kosz tów, przy rów -
no cze snym za cho wa niu pra wi dło -
wych do staw i za pa sów ma ga zy-
no wych. To z ko lei wy ma ga cią -
głe go mo ni to ro wa nia ryn ku za -
opa trze nio we go, tak by moż -
na by ło do ko ny wać wy bo ru od -
po wied nich do staw ców oraz spo -
so bów re ali za cji sa mych do staw. 

– Po sta wio ny cel Con belts Su -
lo re re ali zu je ni czym w baj ce:
„za sied mio ma gó ra mi, za sied -
mio ma mo rza mi” – opi su je An -
na Smer czek, kie row nik Dzia łu
Za opa trze nia w Con belts By tom.

Dzię ki uczest nic twu w mię dzy -
na ro do wych tar gach su row co -
wych i tka ni no wych po zy sku je my
no we kon tak ty han dlo we zpro du -
cen ta mi z ca łe go świa ta. W tym
ro ku bra li śmy udział w Tar gach
Tek styl nych we Frank fur cie, Tar -
gach K2 wDu es sel dor fie, jak rów -

nież w im pre zie Rub ber Tech
Shan ghai. Na sze głów ne kie run ki
dzia ła nia, po za ryn kiem pol skim,
to: Cze chy, Sło wa cja, Wę gry,
Niem cy, An glia, Wło chy, Fran cja,
Szwe cja, Ro sja, Ru mu nia, Ser bia,
Ukra ina, Chi ny, Tajwan, Tur cja, In -
die, RPA oraz Au stra lia. Do bry wy -

bór do staw cy za pew nia ją nam
prze pro wa dza ne au dy ty, za rów no
una szych ak tu al nych, jak i po ten -
cjal nych do staw ców. W 2013 r.
prze pro wadzi li śmy 10 ta kich au -
dy tów – tłu ma czy An na Smer -
czek. Re asu mu jąc: za opa trze -
niow cy to zdo byw cy świa ta.

auStralia

Wizyta ministra spraw
zagranicznych Radosława
Sikorskiego w Australii
i towarzysząca jej misja
gospodarcza.
Polsko-Australijskie Forum
Gospodarcze.
6-8 maja 2013 r.

roSJa
Pierwsza wizyta
ambasadora RP
w Kuźnieckim Zagłębiu
Węglowym.
9-10 października 2013 r.

mongolia i cHiny
14-24 kwietnia 2013 r.

turcJa
Targi Górnictwa, Zasobów
Naturalnych i Technologii
MINEX 2013.
23-25 maja 2013 r.

cHile

Międzynarodowe Targi
Górnicze EXPONOR 2013 r.
17-21 czerwca 2013 r.

argentyna

Targi Górnictwa
ARMINERA 2013.
7-9 maja 2013 r.

roSJa
20. Międzynarodowe Targi
Technologii Górniczych
i Wydobycia Ugol Rossii 
& Mining 2013
w Nowokuźniecku.
4-7 czerwca 2013 r.

auStralia

AIMEX 2013 Sydney.
20-23 sierpnia 2013 r.

niemcy

Targi K2 
Du es sel dor f 2013

targi

Ekspansja w świat

Za siedmioma górami… misje

rok 2013

w tym roku przedstawiciele firmy conbelts uczestniczyli w wielu międzynarodowych targach, w tym targach
rubber tech w Szanghaju

zdjęcia: arc/Con belts
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dla spół ki Con belts 2013 r. był okre sem wzmo żo nej ak tyw -
no ści na róż ne go ro dza ju im pre zach za gra nicz nych. Je -

ste śmy świa do mi fak tu, że utrzy ma nie kon ku ren cyj no ści ryn -
ko wej wa run ku je przede wszyst kim
sta ły roz wój – mó wi Ja kub Wil -
chelm, dy rek tor ds. rozwoju biz -
ne su w spół ce Con belts,
i do da je: – Pla nu je my
zwięk sze nie na sze go
eks por tu, pod nie sie nie
mo cy pro duk cyj nych
i wpro wa dza nie no -
wo cze snych roz wią -
zań tech no lo gicz -
nych. Fa bry ka jest
nie ustan nie mo der -
ni zo wa na. Na sza fir -
ma od kil ku lat re ali -
zu je wy zwa nie spe -
cja li za cji. Con belts By -
tom ma am bi cję stać
się świa to wym po ten ta -
tem w dzie dzi nie pro duk cji taśm dla gór nic twa.
Po zo sta łe ob sza ry dzia ła nia za mie rza my wy pro -
wa dzić na ze wnątrz. Stąd bie rze się uza sad nie nie
dla fu zji i akwi zy cji, za rów no kra jo wych, jak i za gra -
nicz nych. W ten spo sób je ste śmy w sta nie nie tyl ko

zwięk szać mo ce pro duk cyj ne, ale też wdra żać no we tech no -
lo gie i zdo by wać ryn ki, na któ rych na si part ne rzy funk cjo nu -
ją już od lat. Przy opra co wy wa niu „ma py dro go wej”, któ ra ma
pro wa dzić spół kę do ko lej nych suk ce sów, wspo ma ga ją nas
spraw dzo ne na ryn ku fir my con sul tin go we. Do brych part ne -
rów wi dzi my rów nież w in sty tu cjach ban ko wych. Współ pra -
cu je my z za gra nicz ny mi biu ra mi praw ny mi, ase ku ru ją cy mi

na szą dzia łal ność. – Ry nek pro du cen tów dla gór nic twa
ma w Eu ro pie swą nie po wta rzal ną spe cy -

fi kę. Prze mysł wy do byw czy nie po więk -
sza się, lecz sto so wa ne tech no lo -

gie sta ją się co raz doskonalsze.
Ła two więc jest wy paść z obie -
gu. W Con belts By tom ta kie go
sce na riu sza nie bio rą pod uwa -
gę, dla te go in no wa cyj ność po -
zo sta je dla fir my kwe stią klu -

czo wą. 
– Dzię ki pro jek tom akwi zy -
cyj nym bę dzie my wciąż
za zna czać swą obec ność
na ryn kach gór ni czych
ca łe go świa ta. A je śli
zaj dzie ta ka po trze ba,
rów nież naryn kach po -

za gór ni czych – pod su -
mo wu je Ja kub Wil chelm.

innowacJe
to nasza specjalność 

zdjęcia: Jarosław
 G

alusek

tak powstaje taśma

Stanisław Szweda, szef
utrzymania ruchu w spółce
Conbelts, jest z wykształcenia
inżynierem elektrykiem. Kilka
lat temu przebywał z wizytą
w Niemczech, gdzie po raz
pierwszy poznał
funkcjonowanie elektrowni
fotowoltaicznej zainstalowanej
na prywatnej posesji.

Bar dzo mnie to roz wią za nie za in te re so -
wa ło. Dłu go za sta na wia łem się, czy

po dob na in sta la cja zda ła by rów nież eg -
za min wna szej fir mie. Wkoń cu prze ka za -
łem po mysł pre ze so wi za rzą du – wspo -
mi na.

Plan miał szan sę po wo dze nia, bo -
wiem w fir mie Con belts już od daw -
na po szu ki wa no cie ka wych roz wią zań,
na któ rych re ali za cję moż na by by ło po -
zy skać środ ki unij ne. Wkrót ce też za pa -
dła de cy zja: bu du je my elek trow nię fo to -
wol ta icz ną. 

– Przed się wzię cie roz po czę li śmy la -
tem 2012 r. Trze ba by ło się spie szyć
z przy go to wa niem nie zbęd nej do ku -
men ta cji. Spo rzą dzo ny zo stał rów nież
wnio sek do Wo je wódz kie go Fun du szu
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej w Ka to wi cach o wspar cie fi nan -
so we – opo wia da da lej Szwe da.

Koszt cał ko wi ty in we sty cji osza co wa no
na po nad 1 mln zł. Do ta cja bez zwrot -
na wy nio sła 200 tys. zł, a ko lej ne 344 tys.
zł sta no wił kre dyt, udzie lo ny przez WFO -
ŚiGW na ko rzyst nych wa run kach. Wkład
wła sny spół ki Con belts wy niósł 265 tys.

– Do pro duk cji ener gii od na wial nej
w in sta la cji fo to wol ta icz nej o mo cy 102
kW zo sta ły za sto so wa ne mo du ły fo to wol -
ta icz ne po li kry sta licz ne o mo cy 240 W. 

Umie ści li śmy je na 6 sto łach o dłu go -
ści 36 m w po zy cji pio no wej, je den
naddru gim, wczte rech rzę dach. Łącz nie
są to 432 sztuki mo du łów, każ dy o po -
wierzch ni 1,62 m kw. Łącz na po wierzch -
nia czyn na to 695,52 m kw., zaś po -
wierzch nia za bu do wy wy no si1800m kw.
Stro ny zmien no prą do we wszyst kich fa -
low ni ków przy łą czo ne są do sie -

ci 400 V, sta no wiąc trój fa zo we źró dło
ener gii elek trycz nej – opi su je szcze gó -
ły in we sty cji szef utrzy ma nia ru chu za -
kła du. Sło wem: naj now sze roz wią za nie!

War to rów nież do dać, że elek trow nię
fo to wol ta icz ną na te re nie fa bry ki Con -
belts w By to miu pod łą czo no już do sie -
ci elek tro ener ge tycz nej, a pro du ko wa -
na ener gia zu ży wa na jest na wła sne po -
trze by za kła du. Eks per ci po li czy li, że
pro gno zo wa na pro duk cja rocz na elek -
trow ni wy nie sie 102 400 kWh, czy -
li 0,1024 GWh prą du elek trycz ne go.

– To da je oszczęd ność emi sji dwu -
tlen ku wę gla w ilo ści 76,5 t w cią gu ro -
ku. Efekt pro eko lo gicz ny ma my więc
gwa ran to wa ny – za chwa la inż. Sta ni -
sław Szwe da.

Do dat ko wo pra cę in sta la cji moż -
na śle dzić i kon tro lo wać dro gą elek tro -
nicz ną, po przez in ter net.

W ko lej nym eta pie dzia łań uzy ska no
od Urzę du Re gu la cji Ener ge ty ki pro me -
sę kon ce sji pro du cen ta ener gii elek -
trycz nej.

– Wszyst ko roz bi ja się te raz o to, aby -
śmy mo gli po zy ski wać zie lo ne cer ty fi ka -
ty. Są to pa pie ry war to ścio we, któ ry mi
moż na ob ra cać na gieł dzie lub od sprze -
da wać przed się bior com z bran ży ener -
ge tycz nej. Na le ży więc czym prę dzej za -
koń czyć ne go cja cje z kon cer nem Tau -
ron w spra wie umo wy na ko rzy sta nie
z in te li gent ne go opo mia ro wa nia wiel ko -
ści na szej pro duk cji ener gii elek trycz -
nej. Ze bra ne da ne zo sta ną au to ma tycz -
nie prze li czo ne na licz bę zie lo nych cer -
ty fi ka tów – pod su mo wu je Szwe da.

Na ra zie prąd pro du ko wa ny przez
elek trow nię fo to wol ta icz ną w Con belts
By tom sta no wi nie wie le po nad 1 proc.
rocz ne go za po trze bo wa nia fir my. Ni by
nie wie le, ale jed nak za wsze coś. Tym
bar dziej że dzia łal ność pro eko lo gicz -
na spół ki pod no si jej pre stiż i otwie ra
dro gę do ko lej nych, po dob nych in we -
sty cji. Kaj

za pomocą 432 sztuk modułów fotowoltaicznych conbelts wytwarza energię
elektryczną.

ar
c/
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Prąd z własnej elektrowni
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P ion Pro duk cyj no -Tech nicz ny w fir mie Con -
belts skła da się z kil ku jed no stek or ga ni za -
cyj nych: Dzia łu Wal cow ni, gdzie roz po czy -
nasię ca ły pro ces tech no lo gicz no -pro duk -

cyj ny taśm, Dzia łu Kon fek cji, w któ rym po wsta je pół -
fa bry kat w po sta ci płyt i taśm su ro wych, i wresz cie
Dzia łu Wul ka ni za cji. Tam wy ro bom na da je się okre -
ślo ne pa ra me try.

W Dzia le Wal cow ni pro du ku je się pół fa bry ka ty
wpo sta ci mie sza nek gu mo wych, któ re są na stęp nie
wy ko rzy sty wa ne dodal szej pro duk cji lub sprze da wa -
ne klien tom ze wnętrz nym. Pro ces ten jest w90 proc.
zauto ma ty zo wa ny. Prócz mie sza nek gu mo wych pro -
du ko wa ne są tu rów nież mie szan ki do pro duk cji
taśm PCV. Obec nie Dział Wal cow ni za trud nia 32
oso by oraz 2 mi strzów zmia no wych.

W Dzia le Kon fek cji tka ni nę łą czy się z mie szan ką
PVC bądź gu mo wą. Wy ko ny wa ne są pół fa bry ka ty
w po sta ci rdze ni taśm gu mo wych oraz taśm PCV
iPWG. Rdze nie te są na stęp nie po kry wa ne mie szan -
ka mi gu mo wy mi i PCV. W efek cie po wsta je ta śma
su ro wa. WDzia le Kon fek cji pra cu je obec nie35 osób
i je den mistrz.

Wy rób fi nal ny po wsta je w Dzia le Wul ka ni za cji. Te -
mu pro ce so wi pod da wa ne są ta śmy gu mo we i ta -
śmy PWG, a ta śmy PCV są że lo wa ne. Mie szan kę gu -
mo wą pod da je się dzia ła niu wy so kiej tem pe ra tu ry 
– do 165 st. C. W wy ni ku za cho dzą cych pro ce sów
ta śma uzy sku je okre ślo ne pa ra me try, zgod nie z wy -
ma ga nia mi klien ta. Dział Wul ka ni za cji za trud nia 35
pra cow ni ków i 3 mi strzów.

War to rów nież pod kre ślić, że spół ka Con belts wy -
spe cja li zo wa ła się w pro duk cji płyt gu mo wych dla
prze my słu wy do byw cze go. Po wsta ją one z mie sza -

nek trud no pal nych. Pły ty gu mo we sto so wa ne są po -
wszech nie w gór nic twie ja ko zgar nia cze mon to wa -
ne na prze no śni kach ta śmo wych.

Obec nie by tom ski Con belts po sia da dwie no wo -
cze sne li nie pro duk cyj ne mie sza nek gu mo wych. Są
w peł ni zauto ma ty zo wa ne, a ich mózg zo stał zlo ka li -
zo wa ny w cen tral nej ste row ni. Dzia ła ją tak że dwie
zauto ma ty zo wa ne li nie dopro duk cji su chej mie szan -
ki PCV oraz wy dzie lo ne sta no wi ska do od wa ża nia
ma łych kom po nen tów sys te mem au to ma tycz nym,
wraz z wa ga mi elek tro nicz ny mi, słu żą cy mi do ręcz -
ne go od wa ża nia mniej szych kom po nen tów. 

Nie zbęd ne do utrzy ma nia pro duk cji są rów nież
ma ga zy ny. Tych nasu row ce płyn ne dzia ła wsu mie6.
Ma ją po jem ność50m sześc. Zko lei ma ga zy nów su -
row ców syp kich jest 19, każ dy ma po jem ność
ok. 60 m sześc. 

W swo im par ku ma szy no wym fa bry ka po sia da
m.in. li nię pro duk cyj ną dopo wle ka nia tka nin pla sti zo -
lem do taśm PCV i PWG, a tak że li nie pro duk cyj ne
słu żą ce do wy twa rza nia rdze ni i bież ni ko wa nia taśm
gu mo wych oraz PVC. Wy po sa że nie za kła dusta no wi
po nad to 5 pras 12-me tro wych, dwu pół ko wych oraz
4 pra sy dopro duk cji taśm osze ro ko ści do2 tys. mm.

Wstruk tu rze pro duk cyj no -tech nicz nej spół ki Con -
belts funk cjo nu je tak że Dział Utrzy ma nia Ru chu, za -
trud nia ją cy 41 pra cow ni ków i 3 mi strzów. To wła śnie
oni dba ją o stan tech nicz ny ma szyn i urzą dzeń
nawszyst kich li niach pro duk cyj nych oraz pro duk cję
m. in. pa ry tech no lo gicz nej i sprę żo ne go po wie trza.

Du żym wspar ciem pio nu jest nie daw no po wsta ła
iwcho dzą ca w je go struk tu ry ko mór ka ona zwie Biu -
ro Za rzą dza nia i Pro jek tów Stra te gicz nych, któ ra za -
trud nia 5 ab sol wen tów Po li tech ni ki Ślą skiej. 

tak przebiega produkcja

– Ta śmy w ko pal ni są nie zwy kle
istot nym na rzę dziem pra cy, słu -
żą bo wiem do trans por tu urob ku
oraz lu dzi. Bez pie czeń stwo jest
za tem spra wą nad rzęd ną. Na -
sze ta śmy speł nia ją wy ma ga nia
wszyst kich obo wią zu ją cych 
w tym za kre sie norm i są sto so -
wa ne tak że po za gór nic twem
wę gla ka mien ne go. Po wszech -
nie uży wa się ich w róż nych ga -
łę ziach prze my słu, ta kich jak
górnic two od kryw ko we, hut nic -
two, ener ge ty ka i in ne. Każ da ta -
śma, za nim tra fi do klien ta, jest
do kład nie spraw dza na, zwłasz -
cza pod wzglę dem pa ra me trów
fi zy ko -me cha nicz nych i wszyst -
kich in nych kry te riów gwa ran tu -

ją cych bez piecz ną eks plo ata cję.
Pra gnę rów nież do dać, że ca ły
Pion Pro duk cyj no -Tech nicz ny
dzia ła w opar ciu o na rzę dzia Le -
an Ma na ge ment, czy li tech ni kę
po zwa la ją cą spraw nie za rzą -
dzać pro ce sem pro duk cyj -
nym. 5S, TPM, Kan ban i Ka izen
to czę ści skła do we ca łe go sys te -
mu, na któ re kła dzie my szcze -
gól ny na cisk. Cią gle do sko na li -
my na sze me to dy funk cjo no wa -
nia. Du że oszczęd no ści przy no -
si nam zwłasz cza sys tem Kan -
ban, umoż li wia ją cy pra wi dło we
go spo da ro wa nie sta na mi ma ga -
zy no wy mi.

Obec nie je ste śmy na eta pie
wdra ża nia sys te mu SMED, któ ry

po zwo li skró cić czas prze zbro -
jeń ma szyn. Każ dy pra cow nik
pio nu sta no wi bar dzo istot ne
ogni wo ca łe go łań cu cha pro -
duk cyj ne go, któ ry w mo jej oce -
nie jest zgra ny i do brze funk cjo -
nu je. Kaj

Stawiamy na bezpieczeństwo i innowacje
woJciecH motyka, dyrektor dS. ProdukcyJno-tecHnicznycH w SPóŁce conBeltS
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dział Tech no lo giczny jest podstawą firmy, tutaj
tworzy się produkty oferowane przez Con belts By -

tom. To spe cy ficz na ko mór ka two rzą ca tech no lo gię,
mu si więc współ pra co wać za rów no z Pio nem Pro -
duk cji, jak ihan dlow ca mi orazza opa trze niem. To z te -
go miej sca po cho dzą in for ma cje ko niecz ne doste ro -
wa nia ca łym pro ce sem wy twa rza nia taśm. Po mi mo
wą skie go skła du oso bo we go – obec nie pra cu je tu
pięć osób – to trzon, naktó rym opie ra się pro ces pro -
duk cyj ny fir my.

– Dba my nie tyl ko o re ali za cję bie żą cych za mó -
wień spły wa ją cych do fa bry ki, ale tak że sta ra my się
my śleć o jej roz wo ju i za pew nić do sko na łą ja kość po -
cho dzą cych stąd wy ro bów. Mu si my re ago wać
na wszel kie zmia ny su row ców, aby w ra zie po trze by
za sto so wać od po wied nie za mien ni ki, ale tak że śle -
dzić no wo ści po ja wia ją ce się na ryn ku, któ re po zwa -
la ją naroz wój tech no lo gicz ny – mó wi Elż bie ta Gro no -
staj, dy rek tor Dzia łu Tech no lo gii i Roz wo ju.

Jak pod kre śla ją pra cow ni cy dzia łu, pra ca w nim
jest twór cza, ale nie jed no krot nie trze ba w nią wło żyć
bar dzo wie le wy sił ku. Zda rza ją się też sy tu acje,
w któ rych trze ba wy ka zać się spry tem lub swo istym
ta len tem.

– Pro duk cja gu my to bar dzo trud ny te mat, nie za -
wsze spraw dza ją się w tej dział ce roz wią za nia zna ne

z li te ra tu ry. Po trze ba wie lu prób idu żej wy trwa ło ści, by
osią gnąć pew ne efek ty – wy ja wia pa ni Elż bie ta.

Mło dzi tech no lo dzy wy ja śnia ją, że już ob ser wu jąc
pro ces pro duk cji, moż na wy wnio sko wać, na któ rym
je go eta pie po trzeb na jest ich po moc. Pod kre śla ją, że
są świadomi, że to oni ma ją słu żyć po mo cą pra cow -
ni kom Pio nu Pro duk cji.

Elż bie ta Gro no staj, dy rek tor Dzia łu Tech no lo gii
i Roz wo ju, tro chę ża łu je, że obec nie skład jej ze spo -
łu jest tak szczu pły. Ma na dzie ję, że zgod nie z pla -
na mi fir my dział zo sta nie w przy szłym ro ku roz bu -
do wa ny.

– Pra cu ją ca z na mi mło dzież to ab sol wen ci Po li -
tech ni ki Ślą skiej w Gli wi cach. Pra cu je się z ni mi świet -
nie. Są kre atyw ni, spraw dza ją się wco dzien nej współ -
pra cy. Prze ja wia ją wiel ką pa sję w two rze niu no wych
roz wią zań.

Roz wią za nia tech no lo gicz ne opra co wy wa ne są
wopar ciu osze ro ką wie dzę i za an ga żo wa nie pra cow -
ni ków. Nie do prze ce nie nia są uwa gi pra cow ni ków
pro duk cji, ale rów nież fa cho wa wie dza zdo by wa -
na pod czas tar gów, kon fe ren cji i sym po zjów.

– Ja kość wie lu na szych pro duk tów jest na ty le sa -
tys fak cjo nu ją ca, że nie tyl ko do ga nia my, ale je ste śmy
w sta nie wyprzedzić świa to wą czo łów kę pro du cen -
tów taśm – mó wi z du mą Elż bie ta Gro no staj. Az

Conbelts Sulore to spółka
wydzielona ze struktur 
Conbelts Bytom.

w listopadzie 2013 r. ob cho dzi li śmy
pię cio le cie jej po wo ła nia. Oka zu je

się, że do te go ro dzaju pro duk cji, ja ką zaj -
mu je się Con belts By tom, oprócz ogrom -

nej wie dzy tech no lo gicz nej i tech nicz nej,
oprócz par ku ma szy no we go nie zbęd ny
jest sze ro ki wa chlarz su row ców, któ re
trze ba ku po wać. Wzwiąz ku z  tym wpew -
nym mo men cie nasz wła ści ciel do szedł
do wnio sku, że do brze by by ło wy spe cja -
li zo wać pod miot, któ ry bę dzie się zaj mo -
wał ta ką dzia łal no ścią na po trze by we -
wnętrz ne, agdy się już tej dzia łal no ści do -

brze na uczy, bę dzie mógł świad czyć usłu -
gi ze wnętrz ne i ge ne ro wać przy cho dy
z ryn ku. We dług ta kie go za my słu zo sta ła
po wo ła na na sza spół ka – tłu ma czy Ro -
man Cze bo tar, wi ce pre zes Su lo re.

Wi ce pre zes Su lo re wy ja śnia, że dla tej
spół ki naj waż niej sze są trzy pod sta wo we
funk cje, na któ rych opie ra się fi lo zo fia za -
rzą dza nia za ku pa mi: za pew nie nie cią gło -

ści pro ce su pro duk cji przy od po wied niej
ja ko ści do star cza nych su row ców i opty -
ma li za cji, a naj le piej zmniej sza niu cen.

– Je że li ma my do czy nie nia z tak waż -
ny mi czyn ni ka mi, jak czas, ja kość i ce -
na, to wia do mo, że nie za wsze ostat ni
z nich ma zna cze nie de cy du ją ce – mó wi
wi ce pre zes.

Ro man Cze bo tar pod kre śla, że w Su -
lo re uda ło się ze brać i wy spe cja li zo wać
ze spół, z któ rym do sko na le się współ pra -
cu je.

– Nie zda rzy ło się pod czas na szej
dzia łal no ści, aby z bra ku ja kie goś su -
row ca pro ces pro duk cji zo stał spo wol -
nio ny. Trze ba do dać, że su row ce w tej
bran ży po chła nia ją aż 80 proc. bu dże -
tu. Ich ter mi no wa do sta wa ma tak że
ogrom ne zna cze nie. Gdy by su ro wiec
nie do tarł na czas i z te go po wo du trze -
ba by ło za trzy mać pro duk cję, po wsta -
ły by nie wy obra żal ne kosz ty – wy ja śnia.

Su lo re za trud nia 33 oso by, któ re
oprócz za ku pów zaj mu ją się nie mniej
istot ny mi funk cja mi po moc ni czy mi.
Za ku pio ne su row ce trze ba bo wiem
ma ga zy no wać, a po wierzch nia mi ma -
ga zy no wy mi wła ści wie za rzą dzać. Su -
ro wiec kie ro wa ny jest do ha li pro duk -
cyj nej do pie ro wów czas, gdy jest po -
trzeb ny.

Jak wska zu je Ro man Cze bo tar, za ku -
py to nie tyl ko su row ce. Pra cow ni cy Su lo -

re zaj mu ją się za opa trze niem spół ki -mat -
ki również w ta kie „dro bia zgi”, jak rę ka wi -
ce ro bo cze czy szczot ki do za mia ta nia.

– Na si kup cy spe cja li zu ją się we
wszyst kich ob sza rach, któ re za bez pie -
cza ją funk cjo no wa nie fa bry ki. Har mo nij -
na dzia łal ność spół ki wią że się ze zbu do -
wa niem wa chla rza do staw ców, bo wiem
mu si my mieć gwa ran cję, że pro ces pro -
duk cji nie zo sta nie za bu rzo ny – mó wi.

Bio rąc pod uwa gę ska lę za ku pów
i ich war tość, umie jęt ność ne go cja cji
cen ma spo re zna cze nie dla funk cjo no -
wa nia spół ki. Każ dy pro cent, któ ry uda -
je się „wy tar go wać”, mo że być prze zna -
czo ny na jej roz wój, a tym sa mym umac -
nia nie po zy cji ryn ko wej. Su lo re za ra bia
tak że po przez ofe ro wa nie swo ich usług
fir mom funk cjo nu ją cym po za gru pą
Con belts. Do od bior ców tych usług na -
le żą np. fir my z bran ży ce ra micz nej czy
dro go wnic twa. 

Jak pod kre śla ją pra cow ni cy Su lo re,
Gru pa Con belts By tom funk cjo nu je jak
du ża ro dzi na, w któ rej każ dy wy peł nia
okre ślo ne za da nia. Wi ce pre zes Cze bo -
tar opo wia da, że po dob nie jak w spół -
ce -mat ce tak że w Su lo re pra cu ją lu dzie
na le żą cy do róż nych po ko leń. Za suk -
ces uwa ża fakt, że po mię dzy ge ne ra cja -
mi nie ma kon flik tu, a kup cy z 30-let nim
sta żem do sko na le do ga du ją się z mło -
dzie żą. Az

dziaŁ tecHnologii i rozwoJu

wyPrzedźmy światową czołówkę

zdję cia: Ja ro sław
 G

a lu sek
Bartłom

iej Szopa

conBeltS Sulore

Od surowców po szczotkę do zamiatania



Conbelts 25 lat To my tworzymy Conbelts

19 grudnia 20131 2 3 4 5 6 7 8 9 1011 12

F i lo zo fia sprze da ży w Con belts By tom za kła da
udo stęp nie nie klien to wi kom plek so wej usłu -

gi, po cząw szy od kon sul ta cji na eta pie pro jek to -
wa nia prze no śni ka, przez do bra nie od po wied niej
ta śmy, do ob słu gi ser wi so wej i po sprze da żo wej
włącz nie. 

– Stwo rzy li śmy gru pę pra cow ni ków, któ ra na za -
sa dzie ko le żeń stwa nie two rzy tzw. wy ści gu szczu -
rów. Pra cu je my w bar dzo spe cy ficz nej bran ży i ofe -
ru je my wy so ko spe cja li stycz ny to war tech nicz ny.
Nie mo że my li czyć na klien ta o niezna nym imie niu
i na zwi sku, tak jak w bran ży de ta licz nej. Obo wią zu -
ją nas tak że in ne za sa dy niż przy sprze da ży ma so -
wej. Na sza gru pa, ja ko am ba sa dor spół ki, do sko na -
le po tra fi prze tłu ma czyć ocze ki wa nia ryn ku pio nom
tech nicz nym, pro duk cyj nym i fi nan so wym. Uda ło
nam się wy cią gnąć od każ de go z nas je go naj moc -
niej szą stro nę i sa mi so bie w tym ob sza rze roz dzie -
li li śmy do dat ko we za da nia, wią żą ce się ze sta ty sty -
ką, ob słu gą pro gra mu do bo ru taśm i po ru sza niem
się w ob rę bie Pra wa o za mó wie niach pu blicz nych.
Dzię ki te mu sta li śmy się gru pą sa mo wy star czal ną.
Po przez sys tem wie lu szko leń i wza jem nej po mo cy
stwo rzy li śmy ze spół pra cow ni ków, któ rych wie dza
o pro duk cie rów na jest wie dzy tech no lo gów i pra -
cow ni ków pro duk cji. Dzię ki te mu roz mo wy z od bior -
ca mi pro wa dzo ne są ję zy kiem spe cja li stycz nym
i zro zu mia łym. Dzię ki kul tu rze oso bi stej, uśmie cho -

wi na twa rzy, grzecz no ści i uczyn no ści je ste śmy lu -
bia ni nie tyl ko w fir mie, ale też w jej oto cze niu. Czy -
ni my wszyst ko w myśl za sa dy, że nie to war, ale klient
ma do nas wró cić – mó wi An drzej Har ge she imer,
pełnomocnik zarządu.

Pion Sprze da ży ge ne ru je 90 proc. przy cho dów
fir my. Spe cy fi ka pra cy za trud nio nych tu lu dzi zwią -
za na jest z czę sty mi wy jaz da mi, po zwa la na ob ser -
wo wa nie i po rów ny wa nie roz wo ju róż nych roz wią -
zań tech nicz nych w kra ju i na świe cie, na za po zna -
wa nie się z wie dzą o prze no śni kach ta śmo wych,
któ ra sta no wi spo ry ob szar.

– W na szym dzia le wie dzę i do świad cze nia
prze ka zu je się z po ko le nia na po ko le nie. Bar dzo
waż na jest at mos fe ra pra cy, uwa ża my też, że po -
ja wia ją ce się tu pro ble my po win ny być roz wią za -
ne tu, na miej scu, aby klient nie od niósł wra że nia
bra ku pro fe sjo na li zmu. Wi ze ru nek fir my jest war -
to ścią, nad któ rą pra co wa li śmy bar dzo dłu go. Te -
raz za le ży nam na tym, aby go utrzy mać – dzie li
się re flek sją Zbi gniew Ka to lik, kie row nik Dzia łu
Sprze da ży.

Kie row nik za naj waż niej sze w ostat nim okre sie
przed się wzię cie uwa ża ob słu gę kon trak tu dla ko pal -
ni Ja ni na. Kon trakt do ty czy prze no śni ka ta śmo we -
go do jaz dy lu dzi. Wszyst kie ele men ty te go za mó -
wie nia są z naj wyż szej pół ki: po cząw szy od elek tro -
ni ki, au to ma ty ki, po mo ni to ring.

– Jed ną z je go czę ści by ła do sta wa spe cjal nej
ta śmy prze no śni ko wej. Do współ pra cy w tym za -
kre sie za pro si ła nas fa bry ka Ma szyn Gór no czych
Pio ma SA, któ ra wy gra ła prze targ na ten pro jekt.
Do star czy my bar dzo spe cja li stycz ny pro dukt, któ -
ry speł ni wszyst kie wy ma ga nia po sta wio ne przez
za ma wia ją ce go. Pod sta wą w re ali za cji ta kich du -

żych i pre sti żo wych za mó wień jest współ pra ca
z pro du cen tem prze no śni ków, ale tak że współ -
pra ca z ko pal nią. Umo wa do ty czyć bę dzie do sta -
wy, mon ta żu i prze glą dów okre so wych. Ma my
wiel ką na dzie ję, że ten kon trakt umoc ni na szą po -
zy cję na ryn ku i wzmoc ni wi ze ru nek Con belts By -
tom – mó wi pan Zbi gniew. Az

Na Pion Finansowy składają się trzy
działy: księgowość, finanse i controlling.
Każdy z nich pełni w firmie specyficzną
funkcję. Obszary, którymi zajmują się te
komórki, ściśle łączą się ze
sobą – praca jednej ma bezpośredni
wpływ na funkcjonowanie drugiej.

oso by pra cu ją ce w Pio nie Fi nan so wym na zwa ła -
bym ze spo łem eks per tów. To pra ca czę sto nie -

do ce nia na ze wzglę du na nie zna jo mość jej spe cy -
fi ki i stop nia trud no ści. Tym cza sem od te go, czy na -
sze pra cow ni ce szyb ko i do brze księ gu ją do ku men -
ty, za le ży pra ca in nych lu dzi. To po wsta ją ce w tym
pio nie in for ma cje da ją po gląd na to, co się w fir mie
dzie je – mó wi dy rek tor pio nu Be ata Ja now ska.

In for ma cje wy cho dzą ce z Pio nu Fi nan so we go
da ją wie dzę o tym, czy kon tra hen ci pła cą za otrzy -
my wa ne pro duk ty, ja kie są ob ro ty fir my, a tak że ja ka
jest ren tow ność sprze da ży i jej próg. Ta wie dza wy -
ko rzy sty wa na jest na każ dym eta pie dzia łal no ści
Con belts By tom. Aby ją uzy skać, po trzeb ne są do -
kład ność, skru pu lat ność i szyb kość.

– Do pó ki in for ma cje księ go we nie są przy go to -
wa ne, in ne pio ny dzia ła ją ce w fir mie nie mo gą pra -
wi dło wo funk cjo no wać – wy ja śnia Be ata Ja now ska.

Do za dań księ go wo ści, w któ rej pra cu ją za le d wie
czte ry oso by, na le ży m.in. roz li cza nie przy cho dów,
kosz tów pro duk cji, sta nu ma ga zy nów, ca łej ma sy

de le ga cji służ bo wych, po dat ków, pro jek tów unij -
nych, a tak że mnó stwa in nych ini cja tyw – bo Con -
belts jest przed się bior stwem, któ re sta wia na kre -
atyw ność. Po zo sta łe czte ry oso by pra cu ją ce w pio -
nie zaj mu ją się fi nan sa mi i con tro llin giem.

– Fi nan se, napod sta wie da nych przy go to wa nych
przez księ go wość, mu szą za pla no wać bie żą ce
wpły wy oraz za pew nić środ ki na za pła tę bie żą cych
zo bo wią zań. Waż nym za da niem na le żą cym do tej
ko mór ki jest pil no wa nie ter mi no wo ści za pła ty zo bo -
wią zań. To od po wie dzial na pra ca, bo wiem ter mi no -
wość spłat wią że się nie tyl ko z ewen tu al nym uisz -

cza niem od se tek, ale tak że z bu do wa niem wi ze run -
ku fir my – tłu ma czy dy rek tor Ja now ska.

Dział Fi nan so wy zaj mu je się rów nież ścią ga niem
na leż no ści. To de li kat ne za da nie, bo ta pra ca mu si
być wy ko na na sku tecz nie, a jed no cze śnie nie mo -
że zbu rzyć do brych re la cji z kon tra hen ta mi.

– Roz mo wy o wła snych pie nią dzach trze ba się
na uczyć. Po trzeb ne są do te go od wa ga i aser tyw -
ność, przy zna nie so bie pra wa do te go, że ma my
pra wo wie dzieć, co się z na szy mi pie niędz mi dzie je,
i mo że my ocze ki wać, że zo sta ną zwró co ne w ter mi -
nie – dzie li się re flek sją pa ni  Be ata.

Ostat nim ob sza rem dzia łal no ści pio nu jest con -
trol ling. To trud na dzie dzi na, wią żą ca się z ana li zą
wszel kich kosz tów oraz pla no wa niem bu dże tu i dba -
niem aby, re ali zo wa ne za ku py te go bu dże tu nie
prze kro czy ły.

– Sta ra my się być tro chę „do przo du” w sto sun ku
do te go, co ro bi się w in nych fir mach, po nie waż uwa -
ża my, że ana li zakosz tów napod sta wie spły wa ją cych
fak tur to „musz tar da poobie dzie”. Wy cho dzi my z za -
ło że nia, że za cią gnię ciem zo bo wią za nia jest zło że nie
za mó wie nia. Ma my na dzie ję wpro wa dzić roz wią za -
nie, wmyśl któ re go zło żo ne za mó wie nie bę dzie „zde -
rza ło się” w sys te mie in for ma tycz nym z na szym bu -
dże tem.

Wten spo sób już naeta pie za mó wie nia każ da ko -
mór ka or ga ni za cyj na bę dzie wi dzia ła, czy ma do wy -
ko rzy sta nia wol ne środ ki, czy za pa la się jej czer wo -
ne świa tło – wy ja śnia dy rek tor.

Dy rek tor Be ata Ja now ska za po wia da tak że, że
chcia ła by się po ku sić o in ny spo sób roz li cza nia
kosz tów.

– Chcie li by śmy wie dzieć, ile kosz tu ją po szcze gól -
ne ope ra cje, np. ob słu ga kon kret ne go klien ta. Mo -
że się bo wiem oka zać, że ob słu ga kon trak tu, na któ -
rym ma my nie złą mar żę, li czo ną ja ko róż ni ca mię -
dzy ce ną a kosz tem wy two rze nia, ge ne ru je tak że
do dat ko we du że kosz ty ob słu gi kon trak tu.

Ideą przy świe ca ją cą pa ni Be acie jest umoc nie nie
pro biz ne so we go po dej ścia do pra cy Pio nu Fi nan -
so we go, któ re bę dzie uła twia ło pra cę wszyst kim po -
zo sta łym dzia łom fir my. Az

Pion FinanSowy

Probiznesowe podejście, czyli ułatwić pracę innym

Pion SPrzedaży kraJoweJ

klient ma do nas wrócić
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dziaŁ kadr

do nich idzie się po poradę i uśmiech

SerwiS FaBryczny

Weekendowa robota
Ser wis Fa brycz ny Con belts By tom jest jed ną

z naj młod szych ko mó rek dzia ła ją cych w fir mie.
Jak opo wia da je go kie row nik Jak Mi tas, kie dyś za -
trud nio ny w ko pal ni Jo wisz, a póź niej pra cow nik
firm oko ło gór ni czych współ pra cu ją cych z Con -
belts, mi sję stwo rze nia te go dzia łu po wie rzo no
mu 1 mar ca 2012 r. Po mie sią cu peł no war to ścio -
wy ser wis, za trud nia ją cy wy kwa li fi ko wa nych pra -
cow ni ków i wy po sa żo ny w spe cja li stycz ne na rzę -
dzia, roz po czął funk cjo no wa nie.

– Ser wis za trud nia dzi siaj 47 lu dzi. Roz po czę li śmy
od bu do wy warsz ta tu i zdo by cia ryn ku, a w tym ce lu
uczest ni czy li śmy wprze tar gach i au kcjach. Na si pra -
cow ni cy do jeż dża ją do klien ta, aby wy ko nać po łą -
cze nia taśm na do le ko pal ni – wy ja śnia Jan Mi tas.

Spe cy fi ką funk cjo no wa nia ser wi su są pra ce
week en do we. Wią że się to z ryt mem pra cy ko palń.
Ser wis, oprócz pla no wa ne go mon ta żu, wy ko nu je
tak że bie żą ce na pra wy. Kle je nie taśm jest pra co -
chłon ne i wy ma ga od po wied nie go cza su, to też
od roz po czę cia na pra wy do uru cho mie nia prze no -
śni ka mu si upły nąć ok. 10 go dzin. Usłu gi
świadczone przez ser wis wią żą się rów nież z wy -
ko ny wa niem na praw gwa ran cyj nych.

– W ra zie awa rii ko pal nia nie mo że so bie po zwo -
lić na tak dłu gi po stój i sto su je tzw. szy cia me cha -
nicz ne, któ re w pią tek wie czo rem, po za koń cze niu
pra cy za kła du, wy mie nia ne są na po łą cze nia kle -
jo we – opo wia da pan Jan.

Do 2012 r. kle je nia, za rów no w prze rób ce me -
cha nicz nej, jak i na od sta wie głów nej i od dzia łach
zbro je nio wych, wy ko ny wa ne by ły w tech no lo gii
„na zim no”. W ko pal niach KGHM Pol ska Miedź
pre fe ro wa na jest z ko lei wul ka ni za cja „na go rą -
co”. Z te go po wo du ser wis w sierp niu br. za ku pił
pra sę z naj wyż szej pół ki do wul ka ni za cji „na go -
rą co”. Pierw sze zle ce nia wy ko na ne przy wy ko rzy -
sta niu te go urzą dze nia zre ali zo wa ne zo sta ły
w Bog dan ce. W cią gu 1,5 mie sią ca pra cow ni cy
ser wi su wy ko na li aż 56 po łą czeń. Ko lej nym ryn -
kiem do zdo by cia bę dą ko pal nie KGHM.
Od czerw ca 2012 r. ser wis świad czy tak że usłu gi
dla Ka to wic kie go Hol din gu Wę glo we go w za kre -
sie re mon tu i gu mo wa nia bęb nów. Ta kie usłu gi
wy ko ny wa ne są nie w za kła dzie klien ta, lecz w fir -
mo wym warsz ta cie. Do tej po ry Ser wi so wi Fa -
brycz ne mu Con belts uda ło się wy re mon to wać
ok. 200 bęb nów. Az

Pion adminiStracJi

Zaradny gospodarz firmy
Jak tłu ma czy dy rek tor Je rzy

Ko lon ko, Pion Ad mi ni stra cji
od po wia da – tak jak je go na zwa
wska zu je – za ad mi ni stro wa nie,
czy li jest po pro stu go spo da rzem
fir my.

Mu si my pra co wać w ten spo -
sób, by fir ma dzia ła ła spraw nie
i bez za kłó ceń. To my or ga ni zu je -
my prze strzeń do pra cy dla in -
nych dzia łów. Na sza dzia łal ność
nie mu si być na co dzień wi docz -
na, ale gdy jest ta ka po trze ba,
ma my „ga sić po ża ry” lub „oli wić
try by” – wy ja śnia półżar tem. 

W pio nie pra cu je 10 osób.
W je go skład wcho dzą: 
•Dział In for ma ty ki, do któ re go za -
dań na le ży m.in. ad mi ni stro wa nie
sys te mem in for ma tycz nym kla sy
ERP, kil ko ma ser we ra mi, roz bu do -
wa ną sie cią te le in for ma tycz ną,
help de skiem dla użyt kow ni ków
w za kre sie eks plo ato wa nych apli -
ka cji, ser wi so wa nie sprzę tu iopro -
gra mo wa nia, wspo ma ga nie pro -
jek to wa nia i wdra ża nia no wych
roz wią zań in for ma tycz nych iwie le
in nych.
•Dział BHP, P. Poż. i Ochro ny
Śro do wi ska spra wu je nad zór
nad wa run ka mi pra cy, prze -
strze ga niem prze pi sów i za sad
bhp, kon tro lu je speł nie nie wy -
ma gań istot nych dla ochro ny
śro do wi ska na tu ral ne go i go -
spo dar ki od pa da mi, jak rów -
nież dba o ca łość za gad nień
zwią za nych z ochro ną i pro fi -
lak ty ką prze ciw po ża ro wą w za -
kładzie.

•Dział Or ga ni za cyj no-Praw ny za -
pew nia kom plek so wą ob słu gę
ad mi ni stra cyj no -praw ną za rów no
dla za rzą du i ra dy nad zor czej
spół ki, jak rów nież dla po szcze -
gól nych ko mó rek or ga ni za cyj -
nych, m.in. po przez uzgad nia -
nie pod wzglę dem for mal no -
praw nym umów za wie ra nych
przez spół kę, kon sul ta cje w za -
kre sie przy go to wy wa nia i opra -
co wy wa nia umów oraz zo bo wią -
zań cy wil no praw nych przez
wszyst kie dzia ły, udział w ne go -
cja cjach kon trak to wych, bie żą -
cą ana li zę zmian w prze pi sach
i w ak tach praw nych, przy go to wy -
wa nie tek stów we wnętrz nych re -
gu la mi nów i za rzą dzeń. Po nad to
w ra mach te go dzia łu wdro żo no
po li ty kę bez pie czeń stwa Con -
belts, w efek cie cze go po wo ła ny
zo stał Ad mi ni stra tor Bez pie czeń -

stwa In for ma cji. Tu taj rów nież od -
by wa się ko or dy na cja ca ło ści za -
gad nień mar ke tin go wych w spół -
ce oraz ad mi ni stro wa nie we -
wnętrz ną sie cią dla pra cow ni -
ków – in tra net.

Do obo wiąz ków dy rek to ra na -
le ży do dat ko wo spra wo wa nie
pie czy nad Zin te gro wa nym Sys -
te mem Za rzą dza nia Ja ko ścią
i BHP, któ re go funk cjo no wa nie
do ty czy ca łej fir my. Con belts By -
tom, oprócz funk cjo nu ją cych
sys te mów ISO 9001 i PN 18001,
wdra ża obec nie Sys tem Za rzą -
dza nia Bez pie czeń stwem In for -
ma cji ISO 27001. Trwa ją rów nież
za awan so wa ne pra ce przy wpro -
wa dze niu Sys te mu Za rzą dza nia
Ener gią ISO 50001. Na ko niec
ro ku 2014 pla no wa ne są cer ty fi -
ka cja i zin te gro wa nie wszyst kich
sys te mów. Az

P ra ca Dzia łu Kadr za zwy czaj ko ja rzy
się ze sche ma ta mi: pro wa dze niem

ewi den cji cza su pra cy, roz li cza niem płac,
wy peł nia niem akt oso bo wych i roz li cza -
niem de le ga cji. W Con belts By tom ta
waż na z punk tu wi dze nia har mo nij ne go
dzia ła nia fir my ko mór ka wy cho dzi jed nak
po za te zadania.

– Na sza fir ma wprowadza no wy
system do za rzą dza nia za so ba mi ludz ki -
mi – mHR, któ ry oprócz tych pod sta wo -
wych dzia łań umoż li wia nam two rze nie
dla pra cow ni ków ścież ki ka rier, za pla no -
wa nie ich roz wo ju za wo do we go, do bór
naj wła ściw szych pra cow ni ków na da ne
sta no wi sko – mó wi Iza be la Ko wal czyk.

– Aby okre ślić pre dys po zy cje da ne go
pra cow ni ka, po słu gu je my się te sta mi psy -
cho lo gicz ny mi – dodaje Agniesz ka Fi szer.

W ka drach pra cu ją czte ry pa nie. Jak
pod kre śla ją, do wo dem na to, że ich pra -
ca wy ko ny wa na jest do brze, jest wy nik kil -
ku kon tro li Pań stwo wej In spek cji Pra cy,
któ ra nie zna la zła w fir mie żad nych uchy -
bień, a wręcz wy sto so wa ła pod ad re sem
pra cow nic Dzia łu Kadr po chwa łę. Ma jąc
co dzien ny kon takt z ludź mi, sta ra my się
two rzyć po zy tyw ną kul tu rę or ga ni za cyj ną,
opar tą na wza jem nym sza cun ku, ser -
decz no ści, ko le żeń stwie iwspie ra ją cej at -
mos fe rze. Z jed nej stro ny mu si my dbać
o prze strze ga nie prze pi sów, po stę po wa -
nie zgod ne z re gu la mi nem pra cy, pil no -
wać dys cy pli ny cza su pra cy, zdru giej słu -

ży my ra dą iwspar ciem wsy tu acjach trud -
nych, kon flik to wych. Czę sto pra cow ni cy
przy cho dzą do nas po dzie lić się ze swo -
imi pro ble ma mi, a my po pro stu słu cha -
my zza cho wa niem dys kre cji, cza sem sta -
jąc się me dia to ra mi.

W Con belts By tom bar dzo du ży na -
cisk kła dzie się na szko le nia i roz wój za -
wo do wy.

– Na wet je śli przyj mu je my dopra cy no -
we go pra cow ni ka, nie ocze ku je my z gó -
ry nie wy obra żal nej wie dzy i do świad cze -
nia. Waż ną spra wą jest na to miast mo ty -
wa cja do pod no sze nia kwa li fi ka cji i chęć
do pra cy  – tłu ma czy Iza be la Ko wal czyk.

Fir ma or ga ni zo wa ła tak że szko le nia do -
ty czą ce tzw. umie jęt no ści mięk kich dla
więk szych grup pra cow ni ków. Dzię ki nim
moż naby ło zdo być umie jęt no ści do ty czą -
ce aser tyw no ści, roz wią zy wa nia kon flik -
tów. Pra cow ni cy przez kil ka mie się cy mo -
gli też ko rzy stać z pro fe sjo nal nej po mo cy
co acha ipsy cho lo ga. Za in te re so wa ni mo -
gli uczest ni czyć w za ję ciach gru po wych,
do ty czą cych m.in. za rzą dza nia ze spo łem
czy za rzą dza nia przez ce le, lub zwró cić się
do tre ne rów z kon kret nym pro ble mem,
do ty czą cym re la cji w ze spo le bądź wła -
sne go roz wo ju. Jak pod kre śla Agnieszka
Fi szer, szan sę na roz wój za wo do wy ma ją

tak że pra cow ni cy Pio nu Pro duk cji. Kie ro -
wa ni są naszko le nia, ale mo gą też uczest -
ni czyć w pro wa dzo nej w ra mach fir my re -
kru ta cji na wyż sze sta no wi ska.

– Ma my spo ro przy pad ków ta kich
prze sze re go wań. Oka za ło się np., że je -
den z pra cow ni ków zaj mu ją cych sta no -

wi sko mi strza miał ta ką wie dzę i do świad -
cze nie, że zo stał kie row ni kiem. Ob ser wu -
jąc po zy tyw ne zmia ny, mo der ni za cje
i uczest ni cząc w wie lu pro jek tach i in we -
sty cjach, za czął pra co wać z no wą ener -
gią i – jak po dzie lił się kie dyś w roz mo wie
z Agniesz ką Fi szer – jest znów pe łen za -
an ga żo wa nia i za pa łu jak w po cząt kach
swo jej ka rie ry.

Con belts By tom jest jed ną znie licz nych
firm wre gio nie, któ ra wnaj bliż szym cza sie
za mie rza przyj mo wać do pra cy. W związ -
ku zpla no wa nym roz wo jem re kru ta cja bę -
dzie do ty czy ła za rów no wy so ko wy spe cja -
li zo wa nej ka dry za rzą dza ją cej, jak i ab sol -
wen tów za trud nia nych w ra mach sta żów.
Jak zwra ca uwa gę Agnieszka Fi szer, ko -
rzy sta nie z fun du szy unij nych po zwa la nie
tyl ko na utwo rze nie, ale również wy po sa -
że nie no we go sta no wi ska pra cy.

– W przy szłym ro ku star tu je my tak że
z re kru ta cją we wnętrz ną w fir mie. Każ dy
mo że zgło sić się z wła snym po my słem,
nie ko niecz nie do ty czą cym dzie dzi ny,
wktó rej obec nie pra cu je – opo wia da Iza -
be la Ko wal czyk. Az

Okazjonalny dodatek Trybuny Górniczej, 
wydany na zlecenie i przy pomocy Conbelts Bytom SA.

W dodatku wykorzystano zdjęcia z archiwum Trybuny Górniczej 
i portalu górniczego nettg.pl.

Koncepcja: Krystian Krawczyk, dyrektor artystyczny: Emil Kłosowski, 
skład: Paweł Przygodziński

zdjęcia: Jarosław Galusek



Conbelts po godzinach
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w czerw cu te go ro ku pre zes fir my Con belts, za pa lo ny gol fi sta,
zor ga ni zo wał dla pra cow ni ków spół ki aka de mię gol fa. Na po -

lu gol fo wym Ar ma da Golf Club, któ re są sia du je z na szą fir mą, wszy -
scy chęt ni mo gli po znać pod sta wo we za sa dy gry. Każ dy miał szan -
sę spró bo wać swo ich sił. Osta tecz nie na udział w aka de mii zde cy -
do wa ło się 25 pra cow ni ków. Przez 4 ko lej ne ty go dnie szli fo wa li oni
umie jęt no ści pa to wa nia i wy bi ja nia pi łecz ki. Aka de mia za koń czy ła
się Tur nie jem Jed ne go Doł ka. W ka te go rii ko biet zwy cię ży ła An -
na La chow ska. Na po dium sta nę ły rów nież Gra ży na Chru ściel i Mał -
go rza ta Ku nic ka. Na to miast wśród męż czyzn trium fo wał Krzysz tof
Or dow ski, a tuż za  nim upla so wa li się Grze gorz To ma szek i Mi ro -
sław Kieł pin.

Mi mo że po cząt ki gry wgol fa nie na le żą donaj ła twiej szych, ki lku pra -
cow ni ków zła pa ło gol fo we go bak cy la i już z nie cier pli wo ścią cze ka
na ko lej ny se zon.

Każda chwila relaksu
na świeżym powietrzu jest
nie do przecenienia. Tym
bardziej z wędką w ręku.
Wojciech Motyka, dyrektor
ds. technicznych w spółce
Conbelts, jest animatorem
takiego właśnie sposobu
spędzania wolnego czasu.

m niej wta jem ni czo nym mo że
się wy da wać, że jest to ofer ta

dla le ni wych, ale nic bar dziej myl -
ne go. Każ dy, kto chciał zło wić wy -
ma rzo ną ry bę, prze ko nał się, ile tru -
du kosz tu je po dob ny wy czyn.
Węd kar stwo to sztu ka prze chy trze -
nia ry by, któ ra wbrew po zo rom jest
bar dzo spryt nym stwo rze niem.

Węd kar stwo uczy kon cen tra cji,
opa no wa nia ispo ko ju. Jest zdro wą
ry wa li za cją spor to wą, w któ rej nikt
ni ko go nie mo że oszu kać. Wy traw -
ni węd ka rze czę sto po wia da ją, że
sport ten uczy po ko ry. Z mo je go
do świad cze nia wiem, że z węd ko -
wa nia moż na uczy nić świę to ro -
dzin ne. Wspól ne przy go to wy wa nie
wy jaz du nary by sca la wię zy ro dzin -
ne, do sko na le słu ży rów nież in te -
gra cji więk szych grup, np. lu dzi
pra cu ją cych w jed nej fir mie. Dzień
spę dzo ny nadwo dą, przy ło wie niu
ryb, i z pik ni kiem na ło nie na tu ry
nie bę dzie dniem stra co -
nym – prze ko nu je Woj ciech Mo ty -
ka, or ga ni za tor im prez węd kar -
skich dla naj młod szych, a tak że za -
wo dów oPu char Pre ze sa Za rzą du
Con beltsu. Kaj

Przyszedł czas na małe
wspomnienia. 3 sierpnia
br. z okazji 25-lecia spółka
Conbelts Bytom
zorganizowała Wielki
Rodzinny Piknik Conbelts
Group, na którym bawili się
pracownicy Conbelts
Bytom, Conbelts Sulore
i Stilny wraz ze swoimi
rodzinami. 

P rzy go to wa no smacz ne
po sił ki i na po je. Czas
umi lał ze spół He lou,
któ ry za ba wiał pu blicz -

ność naj lep szy mi prze bo ja mi
pol ski mi i za gra nicz ny mi dla
osób w każ dym wie ku. 

Każ dy pra cow nik mógł zwie -
dzić fa bry kę wraz ze swo ją ro dzi -
ną. W ro le prze wod ni ków wcie li li
się: Fi lip Ba ła mut, Ja cek Kłocz ko,
Da mian Or ma niec iWojciech Mo -
ty ka, któ rzy zna ją za kład od pod -
szew ki. Nie za bra kło atrak cji wpo -
sta ci kon kur sów mię dzy wy dzia ło -
wych. Od by ły się one w trzech
dys cy pli nach: do je niu sztucz nej
kro wy, grze w pił ka rzy ki i dar cie.

Wszy scy uczest ni cy za ba wy,
łącz nie z dzieć mi, mie li oka zję
sko rzy stać z przy go to wa nych
atrak cji w po sta ci si ło mie rza-mło -
ta, pił ki ro deo, by ka ro deo, dmu -
cha ne go zam ku i stat ku. Naj lep -
si otrzy ma li na gro dy w po sta ci
za pro szeń do re stau ra cji na ko -
la cję dla ca łej ro dzi ny, pa miąt ko -
wych ko szu lek i pu cha rów.

Zo stał też prze pro wa dzo ny
kon kurs na naj lep sze ha sło re -
kla mo we dla Con belts Gro up,
któ re brzmia ło: „Con belts – ta -
śmy czar ne jak wę giel, so lid ne
jak gór ni cza brać”. Je go lau re -
at – Ja cek Woj cie chow ski spę -
dził w na gro dę week end w gó -
rach. 

Po za tym li cy to wa no na gro -
dy – pły ty z fil ma mi i mu zy ką,
sprzęt RTV i AGD, ma skot ki, za -
baw ki, książ ki. Wszy scy do sko -
na le się ba wi li, a by ło to za słu gą
osób, któ re wzięły na swo je bar -
ki or ga ni za cję ca ło ści: Woj cie -
cha Mo ty ki, Je rze go Ko lon ki,
Sta ni sła wa Szwe dy i Agniesz ki
Fi szer. Teraz wszy scy ma ją na -
dzie ję, że tak że w przy szłym ro -
ku uda się zor ga ni zo wać rów nie
cie ka we spo tka nie w tak licz nym
gro nie pra cow ni ków.
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Pracownicy conbeltsu rywalizowali w turnieju Jednego dołka.

zapalony wędkarz wojciech motyka, dyrektor ds. technicznych, swoją pasją
„zaraża” nie tylko dorosłych pracowników  conbeltsu, ale i ich dzieci.

zarząd conbeltsu zorganizował dla pracowników firmy akademię golfa
z prawdziwego zdarzenia. 

Akademia golfa

dla członków rodzin pracowników cobeltsu wizyta na uroczystościach
25-lecia była okazją do poznania miejsca pracy swoich bliskich.

Bartłom
iej Szopa

wielki rodzinny Piknik conbelts group dostarczył wiele zabawy i sprawił dużo frajdy zarówno dorosłym, jak i ich pociechom. 

najlepsza brygada patrolu lm.

Wędkowanie 
– sama przyjemność

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia
całej załodze Conbelts Group, 
naszym klientom i partnerom życzymy, 

aby świąteczny czas wypełniony był radością 
i miłością, niosąc spokój i odpoczynek.
Życząc szczęśliwego Nowego Roku, 
jednocześnie  dziękujemy naszym pracownikom 

za kończący się rok i wspólnie zrealizowane cele. 

Zarząd Conbelts Bytom SA

zaBawa
z prawdziwego zdarzenia


