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Liderzy
nowoczesnego
przemysłu

ider powinien robić więcej, niż człowiek przeciętny...
ponieważ komu wiele dano, od tego wiele się wymaga
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Liderzy nowoczesnego przemysłu
Jak postawić upadającą firmę na nogi? Jak wykrzesać z ludzi zapał,
gdy wszystko „składa się” jak kostki domina? Dobry lider to potrafi!

ider
chwali
rozsądnie
Przyweryfikacjioczekiwańkandydatów
poszukującychpracy,częstopadapytanie
dotycząceoczekiwańcodoprzyszłego
pracodawcy.Bardzoczęstosłyszę:
„chciałabym/chciałbymodczasu
doczasuusłyszećsłowapochwały
odmojegoszefa,abyszefwidziałtrud,
jakiwkładamwswojąpracę”.Nibyproste
ioczywiste,ajednak,jakwidać,często
jasnokomunikujemy:„Szefie–pochwal
mnie,potrzebujętego”.Podwładnicenią
liderów,którzyszczerzechwaląnawet
małedokonaniaswoichpodwładnych,
dostrzegająichtrudizaangażowanie.
Wynikatozfaktu,żeogólnierzeczbiorąc,
ludzioceniającychnaspozytywnielubimy
owielebardziej niżtych,którzyoceniają
nasnegatywnie.Aleuwaga–pochwała
musibyćsłusznaiobiektywna,ponieważ
choćludzielubiąbyćchwaleniiskłonni
lubićtego,ktoichchwali,to nielubiąteż,
bynimimanipulować.Jeśliliderchwali
wsposóbprzesadny, pochwaławydajesię
zespołowinieuzasadniona,lubjeśli
chwalącymożeodnieść jakąśkorzyść
zwkradaniasięwłaskichwalonego, to
liderwkraczana„śliskigrunt”.Niecenimy
ludzichwalącychnaszniskichpobudek,
aszanujemyliderów,którzydokonują
trafnejocenynaszychdokonańinie
obawiająsięotymmówićgłośno–
zarównowrozmowie„facetoface”,jak
inaforum.Pochwałabowiem„dodaje
skrzydeł”iwzbogacachwalonego,nie
zubażającchwalącego.

Róbmyswoje bez paniki
Aby to wyjaśnić, trzeba zacząć od początku, jeszcze od lat 80., kiedy nasza
firma powstawała.

Po co wspominać tak odległe czasy?
Bojużwtedy,zanimfirmapowstała,miała
przeciwko sobie wiele instytucji. Walka
z Urzędem Wojewódzkim, z wydziałem
ochronyśrodowiskawmieście,którąmusiałastoczyćdyrekcjazakładu,byłaniesamowita, praktycznie wszyscy byli przeciwkotemu,żeby tenzakładpowstałwBytomiu,boobawianosięjegonegatywnego
wpływunaśrodowisko.Pamiętano,jakwyglądałatechnologiawzakładzie,któryprodukowałtaśmywMiechowicach.Awtamtych latach w Bytomiu były jeszcze zakłady,którekopciły,smrodziły, byłyhuty,
kopalnie. Zarówno władze wojewódzkie,
jakilokalnebyłyprzeciwnewybudowaniu
zakładu, bo obawiały się dalszego pogorszeniastanuśrodowiska.Aledziękideterminacjitamtychludzi, zakładpowstał.Ijuż
odsamegopoczątkubyłwstaniespełniać
bardzo restrykcyjne normy ochrony środowiska. Jedyny błąd, jaki wtedy popełniono,totaki,żeniepozwolonowybudowaćprzyzakładzienowoczesnejkotłowni.
Bo znowu obawiano się, że będzie zagrożeniemdlaśrodowiska.Itobyłabsurd,bo
gdybypodkonieclat80.kotłowaniapow-

LUDZIE MAJĄ PRACĘ I BIZNES SIĘ KRĘCI...

b Dziś Conbelts to firma nie tylko
stabilna, lecz także dynamicznie się
rozwijająca. Jest obecnie jednym
z najważniejszych dostawców taśm
dlapolskiegogórnictwa.Jakoeksporter z powodzeniem zdobywa nowe,
światowe rynki. Głównymi produktami firmy są taśmy przenośnikowe
z rdzeniem tkaninowym, mieszanki
gumowe, a także inne wyroby wykonane na bazie gumy oraz PVC.

klienci wydłużyli termin płatności zadostarczony towar o dodatkowe 2 miesiące
do średnio 180 dni. Co to spowodowało?
Nagle,wciągu niespełnaroku,zfirmywypłynęłoprawie35-40mlnzłkapitałuobrotowego.Skutkiembyłautratapłynnościfinansowej.Tobyłydwiegłówneprzyczyny.

Rozmowa z Bogdanem
Fiszerem, prezesem
Zarządu Conbelts Group
Jak pan postawił na nogi swoją
firmę? Bo przyzna pan, że jej kondycja była, delikatnie mówiąc, nie najlepsza. A niedelikatnie – tragiczna...

b Firma ma też technologie oraz
powstałe na jej bazie produkty – taśmy SELFCon@Belts,które wbranży
górniczejsąuznawanezatzw.mercedesy wśród innych taśm.Już dziś są
przepustką do przyszłości.
b Niedawno firma świętowała jubileusz.Na pikniku (zdjęcie powyżej)
stawilisięteżludziepracującywtrudnychczasach.Dziśmajądobrąpracę.
I są zadowoleni,że biznes się kręci...
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BOGDANFISZER– absolwentPolitechnikiŚląskiej (kierunekgórniczy)iUniwersytetuWarszawskiego (kierunekfinanse).Pracę zaczynał wgórnictwie,ale
kierował też wieloma firmami innych
branż. Współtworzył m.in. NetiaSA(był
wiceprezesem zarządu), jako prezes
firmy Eurofaktor SA wprowadził ją
na Giełdę. Donator współzałożyciel
pierwszejKatedryPolskiejnaUniwersytecieColumbiawNowymJorku.
stała,tojużwtedyspełniałabypewneokreślonenormyśrodowiskowe.Ibyłabydużo
bardziej efektywna i bezpieczna, niż to,
doczegozmuszono zakład,amianowicie
do podpięcia się do starej, rozlatującej się
elektrociepłowni Szombierki. Proszę sobie wyobrazić, że poprowadzono prawie
4,5-kilometrową magistralę, żeby zasilać
bytomski zakład w parę technologiczną.
Idlategotenprzydługi wstęp...

Czyżby to wszystko odbiło się negatywnie na późniejszej kondycji
firmy? Dlatego upadała, bo ktoś
w latach 80. nie miał wystarczającej
wyobraźni i odwagi?
Właśnie. Tenproblem,którynapoczątku
niezostałrozwiązany,byłjednymztrzech
kluczowych, które rozregulowały firmę
wlatach 2008-2009. Ponieważ wprowadzonewroku2007nowenormyemisyjne
– „zielone certyfikaty” spowodowały, że
ciepłownia,któradostarczałaparętechnologiczną,musiałabypodnieśćjejcenę o100
procent, co praktycznie wyeliminowało
firmęzrynku,wzwiązkuztympodjętodecyzjęobudowiewłasnej,nowoczesnejkotłowniobardzowysokiejsprawnościwzakresiemożliwościprodukcjiparytechnologicznej. Niestety podjęto tę decyzję
wokresie,kiedynadszedłkryzys.Ciepłowniawypowiedziałaumowęiniegwarantowała dostaw pary, rozpoczętą inwestycję
trzebabyłoskończyć,narynkuniemożna
byłopozyskać finansowaniadługoterminowego,stądzrobionotozkapitałuobrotowego. I jakby tego było mało, kiedy
przyszłapierwszafalakryzysuroku2008,
naszepolskiegórnictworatującswojąsytuacjęwzakresiepłynnościfinansowej,wydłużyłoterminypłatnościdladostawców.To
spowodowało,żezjednejstronyfirmazaangażowałaogromneśrodki–kilkanaście
milionów złotych w budowę kotłowni,
azdrugiejstronyjejstrategiczniklienci

A trzecia? Wspominał pan o trzech
„nieszczęściach”...
Byłoitrzecie. Ktodołożyłswojącegiełkę?
BankPrzemysłowo-Handlowywypowiedział z dnia na dzień kredyt i zabrał kilka
milionów złotych, które były na koncie –
naspłatęswojegokredytu.Wypowiedział,
pomimożekredytbyłzabezpieczonydziesięciokrotniewstosunkudoswojejliniikredytowej. Paradokspolegawłaśnienatym,
że banki, które wywołały kryzys, w roku
2008rozregulowałygospodarkę.Naglezaczęły pouczać przedsiębiorców, że widzą
ryzyko–ryzyko,któresami wywołali.Dlategotych,którzybyliwtedydyrektorami,
mamnaswojej„czarnejliście”ikiedyjakieś
nazwiskosiępojawia,staramsięinformowaćklientów,żetosąludzieniegodnizaufania.
Poważnie pan to robi?
Jaknajbardziejpoważnie.
Ale gdzieś pan znalazł ratunek...
Trudnochodzićporynkuitłumaczyćkażdemusplotokoliczności,trudnomiećpretensje do górnictwa o wydłużenie terminówpłatności,czydokolegówzciepłowni,
bo oni też się restrukturyzowali. No więc
zostaliśmynaplacubojusami.Naprzełomie III i IV kwartału roku 2009 nastąpiły
zmiany w Zarządzie i od tamtego czasu
krok po kroku, systematycznie, konsekwentnieodbudowujemypozycjęifirmę.
Ilu ludzi wtedy pracowało? Pytam, bo
jako firma, bardzo mocno podkreślacie znaczącą rolę pracowników
w restrukturyzacji. Mówicie – największy kapitał to ludzie.
Nie było podczas restrukturyzacji firmy
żadnychzwolnieńgrupowych.Toniejest
dobradrogainadłuższąmetętychstosunkowo przecież niewiele pieniędzy zaoszczędzonych w wyniku zwolnień, nic nie
daje, a tylko pogarsza atmosferę i chęć
dopracywtrudnychwarunkachrestrukturyzacji. Mówiąc o ludziach, mówimy
owszystkich,którzybyliisązaangażowani
naróżnychetapachzmianwfirmie.Anastąpiłyistotnezmiany, nawszystkichpoziomachkierowniczych.Aleniebyłoczegośtakiego,żeredukcjakosztówsprowadziła się do zwolnienia pracowników.
Możnapowiedzieć,żegdybyniezmianyorganizacyjne polegające natym, że pewne
funkcje są wyodrębnione do podmiotów
specjalistycznych,tomamystatusquopoziomuzatrudnieniazroku2009.

Lider to odważny marzyciel...
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CONBELTS GROUP

, w skład której wchodzą Conbelts Bytom, Conbelts Sulore i Stilna, jest międzynarodową ﬁrmą
produkcyjno-usługową o 25-letniej tradycji, mającą swoją siedzibę na Śląsku - w Bytomiu.
Jest znaczącym producentem taśm przenośnikowych, mieszanek gumowych dla przemysłu oponiarskiego i wielu innych produktów
wykonanych na bazie gumy w Polsce i Europie. Oferuje kompleksowe i nowoczesne rozwiązania dla transportu przenośnikowego m.in.
w górnictwie, przemyśle mineralnym, energetycznym, a także hutnictwie, rolnictwie, budownictwie.
Conbelts Group stawia na ciągły rozwój – zagraniczną ekspansję produktów, modernizację parku maszynowego, szkolenia pracowników,
wprowadzanie najnowszych i najbardziej skutecznych rozwiązań biznesowych, handlowych, inżynieryjnych i technologicznych. Ponadto
dba o wysoką jakość produktów i usług, ma na uwadze dbałość o środowisko i wspiera lokalną społeczność, także charytatywnie. Ta działalność
ﬁrmy i zarządu została dostrzeżona i w ostatnich latach przyznano jej wiele prestiżowych nagród:

Cezar Śląskiego Biznesu BCC

Nagroda Gospodarcza Prezydenta Bytomia

Medal Europejski

Firma Conbelts Group zatrudnia niemal 300 pracowników w wielu wyspecjalizowanych działach.
Wszelkie informacje o aktualnych rekrutacjach, możliwościach rozwoju kariery znajdą Państwo na:
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WWW.CONBELTS.COM

