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Z Ka�ta�rzy�ną�MU�szyń�sKą,
Dy rek to rem Per so nal nym SI TA
Pol ska Sp. z o.o.,
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki

– Gra tu lu ję suk ce su. Si TA Pol -
ska Sp. z o.o. zdo by ła ty tuł „Od -
po wie dzial ny Pra co daw ca – Li der
HR 2012”. z pew no ścią jest to po -
twier dze nie przy ję te go przez fir -
mę spo so bu funk cjo no wa nia w re -
la cjach z pra cow ni ka mi.
– To dla nas bar dzo waż na na gro da
i zo bo wią za nie na przy szłość. Z jed -
nej stro ny ra dość, że uda ło się zre -
ali zo wać dzia ła nia, któ rych nie po -
dej mu je się w in nych fir mach na szej
bran ży, z dru giej zaś po czu cie, że to
na dal za ma ło i trze ba wię cej. Mo że
tak po win no być, aby nie osiąść
na lau rach? 
– Ja kim pra co daw cą sta ra się być
Si TA?
– Nor mal nym! Wiem, to dziw nie
brzmi w kon tek ście na gro dy. Ale
mó wiąc o SI TA trze ba być świa do -
mym w ja kim biz ne sie dzia ła my.
Trzy czwar te na szej za ło gi to pra -
cow ni cy fi zycz ni wy ko nu ją cy po -
wta rzal ne, pro ste czyn no ści zwią -
za ne z wy wo zem śmie ci, usłu ga mi
oczysz cza nia mia sta. Po zo sta li to
spe cja li ści i eks per ci. Ocze ku ją szko -
leń, cie ka wych do świad czeń za wo -
do wych, roz wo ju. Każ da z tych grup
chce żyć god nie, wy kształ cić dzie -
ci, by im ży ło się le piej. 
– Si TA to fir ma ce chu ją ca się spo -
łecz ną od po wie dzial no ścią biz ne -

su. Jak wy glą da ją Pań stwa dzia -
ła nia?
– Dla prze cięt ne go Ko wal skie go
wy wóz śmie ci jest waż ny na ty le,
aby po zbyć się pro ble mu, ale nie
na ty le waż ny, aby po no sić te go
kosz ty (stąd dzi kie wy sy pi ska).
A prze cież na sza dzia łal ność po le -
ga na mi ni ma li za cji przy ro stu ilo -
ści od pa dów na Zie mi, a to jest,
mó wiąc po tocz nie, wyż sza szko ła
jaz dy – zło żo na tech nicz nie i kosz -
tow na. Po go dzić to wszyst ko jest
wy zwa niem dla HR. Od po cząt ku
po sta wi li śmy na wia ry god ność pra -
co daw cy dzia ła ją ce go etycz nie,
zgod nie z prze pi sa mi pra wa. Każ -
dy ma umo wę o pra cę, re gu lar nie
wy pła ca ne wy na gro dze nie, opła co -
ny ZUS. To nasz ele men tarz. Ale to
nam ni gdy nie wy star cza ło. Przed -
mio tem na szej tro ski jest dba łość
o zdro wie pra cow ni ków i bez piecz -
ne wa run ki pra cy. By li śmy jed ną
z pierw szych firm na ryn ku, któ ra
ob ję ła wszyst kich swo ich pra cow -
ni ków pry wat ną opie ką me dycz ną,
z bo ga tym pro gra mem usług. Nie
róż ni cu je my po szcze gól nych grup
spo łecz nych. Pra cow ni cy fi zycz ni
ma ją te sa me świad cze nia co pra -
cow ni cy biu ra. Po dej mu je my dzia -
ła nia cha ry ta tyw ne skie ro wa ne
do na szych pra cow ni ków, aby wspo -
ma gać le cze nie ich nie peł no spraw -
nych dzie ci. Gdy by ło to ko niecz ne
sfi nan so wa li śmy na sze mu ko le dze
ope ra cję w pry wat nym szpi ta lu.
Obec nie za mie rza my po wo łać fun -
da cję, któ rej ce lem bę dzie zbie ra -
nie środ ków na le cze nie na szych
pra cow ni ków i ich ro dzin. 
– Czy pra cow ni cy do ce nia ją te
sta ra nia?
– Zde cy do wa nie tak. W ro ku ubie -
głym prze pro wa dzi li śmy ba da nie
za an ga żo wa nia. W na szej bran ży je -
ste śmy je dy ną fir mą, któ ra wzię ła
udział w ta kich ba da niach. Chcie li -
śmy po rów nać się z in ny mi or ga ni -
za cja mi i po znać opi nie na szych

pra cow ni ków. Ob sza ry zwią za ne
z wa run ka mi pra cy i rów no wa gą
pra ca – dom, zy ska ły jed ne z naj -
wyż szych no to wań. To od zwier cie -
dla jak du że zmia ny prze szli śmy
na prze strze ni kil ku ostat nich lat:
ba zy i biu ra zo sta ły zmo der ni zo wa -
ne, pra cow ni cy jeż dżą co raz no wo -
cze śniej szym sprzę tem, no szą es te -
tycz ne i czy ste ubra nia ro bo cze.
Jed nym z naj czę ściej wpi sy wa nych
do an kiet ko men ta rzy by ło: „u nas
prze strze ga się BHP”. 
– Jak oce nia Pa ni roz po czę ty
rok 2012, za rów no pod ką tem dzia -
łań bran żo wych, jak i w kwe stii
za trud nie nia w Si TA?
– To bar dzo waż ny rok, bo jak wszy -
scy w bran ży mu si my przy go to wać
się do zmia ny biz ne so wej, ja ką jest
wpro wa dze nie po dat ku śmie cio we -
go. To ogrom ne wy zwa nie dla HR,
ja ko part ne ra biz ne su. Wdra ża my
na rzę dzia, któ re ma ją wes przeć biz -
nes. Wy ni ki ba da nia na za an ga żo -
wa nie są tu nie zwy kle przy dat ne,
bo skła nia ją do re flek sji i dys ku sji,
bu do wa nia pla nów dzia ła nia na sta -
wio nych na zmia nę ko rzyst ną dla
lu dzi z punk tu wi dze nia mo ty wa cji.
Wdra ża my i uspraw nia my m.in. pro -
ces oce ny okre so wej, aby za pew nić
re ali za cję ce lów. In nym kie run kiem
dzia łań jest edu ka cja i roz wój. Od lat
na szą fi lo zo fią jest udo stęp nia nie
pra cow ni kom szko leń. Nie mu szę
mó wić, bo to wie każ dy hr’owiec,
że to trud ne m.in. z uwa gi na kosz -
ty. Jed nak je śli się cze goś chce, to
moż na to osią gnąć. Dwu krot nie uda -
ło mi się zre ali zo wać mo je ma rze -
nie i uzy skać ogrom ne do ta cje unij -
ne na szko le nia, w któ rych udział
wzię li za rów no pra cow ni cy biura
jak i fi zycz ni. Te raz speł niam ko lej -
ne: ru sza my z Aka de mią Me na dże -
ra SI TA, aby za pew nić ka drze od -
po wied nią wie dzę i umie jęt no ści
na tym trud nym, kon ku ren cyj nym
ryn ku.
– Dzię ku ję za roz mo wę.

zrów no wa żo ny roz wój 

Am bit ny roz wój od po wie dzial ne go li de ra

Li�der�na pol�skim�ryn�ku
Ar ce lor Mit tal Po land to naj więk -

szy pro du cent sta li w Pol sce, któ ry
od po wia da za po nad 70% zdol no -
ści pro duk cyj nych pol skie go hut -
nic twa. Spół ka za trud nia po nad
12 ty się cy osób, a wraz ze spół ka -
mi za leż ny mi za pew nia pra cę po -
nad 15 ty siąc om pra cow ni ków. Fir -
ma sku pia 6 za kła dów hut ni czych,
zlo ka li zo wa nych w pię ciu mia stach:
Kra ko wie, Dą bro wie Gór ni czej, So -
snow cu, Świę to chło wi cach oraz
Cho rzo wie. Ar ce lor Mit tal Po land
jest tak że wła ści cie lem naj więk szej
w Eu ro pie kok sow ni – ZK Zdzie -
szo wi ce. Każ dy z za kła dów ma
swo ją kil ku dzie się cio -, a nie któ re
na wet kil ku set let nią hi sto rię i tra -
dy cję. 

Od�po�wie�dzial�ny�Pra�co�daw�ca
Jed nym z fi la rów stra te gii od po -

wie dzial no ści biz ne su Ar ce lor Mit -
tal Po land, jest dba łość o pra cow ni -
ków. Re ali zo wa na jest ona
wie lo wy mia ro wo, obej mu jąc naj -
waż niej sze płasz czy zny: bez pie -
czeń stwo, zdro wie, a tak że roz wój.
Ta kie po dej ście w biz ne sie two rzy
po zy tyw ny wi ze ru nek fir my, któ ry

w po łą cze niu z atrak cyj ny mi ofer -
ta mi pra cy przy cią ga do Ar ce lor -
Mit tal wie lu chęt nych. Za da niem
pra co daw cy jest więc wła ści we po -
dej ście, za rów no do wie lo let nich,
do świad czo nych pra cow ni ków, jak
i tych, któ rzy do pie ro wstę pu ją
w sze re gi fir my. W od po wie dzi
na po trze by tej dru giej gru py, spół -
ka pro wa dzi sys tem pro gra mów sta -
żo wych i prak tyk let nich we wszyst -
kich swo ich od dzia łach na te re nie
wo je wódz twa ślą skie go, ma ło pol -
skie go i opol skie go. Dzię ki te mu
oso by jesz cze stu diu ją ce, ma ją szan -
sę po znać prak tycz ny wy miar pra -
cy w dzie dzi nie, w któ rej się spe -
cja li zu ją oraz zdo być cen ne
do świad cze nie za wo do we, sta wia -
jąc pierw sze kro ki w prze my śle
cięż kim. Dzia ła nia te oka zu ją się
bar dzo sku tecz ne w re kru ta cji, bo -
wiem pra wie 90% sta ży stów de cy -
du je się na pod ję cie pra cy na eta cie
w Ar ce lor Mit tal Po land. Zde cy do -
wa na więk szość z nich to uczest ni -
cy cie szą ce go się co raz więk szym
uzna niem pro gra mu edu ka cyj ne go
„Za in STA Luj się”, w ra mach któ -
re go spół ka współ pra cu je z Po li -
tech ni ką Ślą ską i Aka de mią Gór ni -

czo -Hut ni czą. Ko rzy sta ją cy z nie -
go adep ci hut nic twa, bio rą udział
m.in. w kur sach bran żo we go ję zy -
ka an giel skie go, warsz ta tach roz -
wi ja ją cych umie jęt ność ana li tycz -
ne go i in no wa cyj ne go my śle nia,
szko le niach z pra cy ze spo ło wej oraz
za rzą dza nia pro jek ta mi. 

Dzia ła nia fir my w ob sza rze HR
i co dzien na tro ska o pod no sze nie
stan dar dów ja ko ści, a tak że bez pie -
czeń stwa pra cy, zo sta ły do strze żo -
ne i do ce nio ne przy zna niem spół ce
ty tu łu Od po wie dzial ny Pra co daw -
ca – Li der HR 2012.

Zdro�wie�i bez�pie�czeń�stwo
Od zwier cie dle niem wi zji i fi lo -

zo fii Gru py Ar ce lor Mit tal jest bez -
pie czeń stwo pra cy. Fir ma do kła da
wszel kich sta rań, aby prze mysł sta -
lo wy był bez piecz ny. W tym ce lu
we wszyst kich za kła dach na le żą -
cych do Gru py, uru cho mio ny
zo stał pro gram: „Po dróż do ze ra
wy pad ków”. W przy pad ku Ar ce -
lor Mit tal Po land wskaź nik czę sto -
tli wo ści wy pad ków uda ło się ob ni -
żyć z 5,9 w 2004 ro ku do 0,8 w 2011.
Tak po zy tyw ne wy ni ki uda ło się
uzy skać dzię ki in we sty cjom w no -

wo cze sne in sta la cje oraz zmia nom
w po dej ściu pra cow ni ków do kwe -
stii BHP. Nie bez zna cze nia jest
rów nież pro fi lak ty ka zdro wot -
na – pra cow ni cy Ar ce lor Mit tal Po -
land bio rą udział w or ga ni zo wa -
nym w fir mie Ty go dniu Zdro wia,
a w struk tu rach fir my w Pol sce
dzia ła ją trzy fun da cje, od po wia da -
ją ce za ochro nę zdro wia pra cow ni -
ków.

Pra cow ni cy ma ją też moż li wość
sko rzy sta nia z ak cji me dycz nych,
w ra mach któ rych mo gą wy ko nać
ba da nia pod sta wo we: słu chu, wzro -
ku i ser ca, od dać krew, sko rzy stać
z po rad spe cja li stów, a tak że z ba -
dań po sze rzo nych, ta kich jak: USG,
spi ro me trycz ne, au dio me trycz ne, oce -
na sta nu skó ry, wy ko ny wa na pod vi -
de oder ma to sko pem i po miar BMI.
Po przez wy kła dy i kon sul ta cje ze
spe cja li sta mi, fir ma ofe ru je tak że
pro fi lak ty kę uza leż nień i wspar cie
dla osób zma ga ją cych się z na ło ga -
mi. Oprócz ba dań wy ni ka ją cych
z prze pi sów pra wa pra cy, przez ca ły
rok pra cow ni cy Ar ce lor Mit tal Po -
land ma ją tak że sze ro ki do stęp do do -
dat ko wych, bar dziej spe cja li stycz -
nych usług zdro wot nych. 

Zrów�no�wa�żo�ny�roz�wój
Ar ce lor Mit tal Po land ma jąc świa -

do mość war to ści wie dzy i do świad -
cze nia swo ich pra cow ni ków, do sko -
na le ra dzi so bie z pro ble mem lu ki
po ko le nio wej, czę sto wy stę pu ją cym
w wie lu przed się bior stwach. Jed -
nym z naj więk szych wy zwań spół ki
w ob sza rze HR, jest za pew nie nie
trans fe ru wie dzy po mię dzy młod -
szy mi pra cow ni ka mi, a star szym,
do świad czo nym po ko le niem hut ni -
ków. Słu ży te mu no wa tor ski pro jekt
in ter men to rin go wy „maSz TA Lent”,
w ra mach któ re go od by wa się dwu -
kie run ko wa wy mia na do świad -
czeń – wie dzą i spo strze że nia mi dzie -
lą się za rów no no wi pra cow ni cy,
któ rzy roz po czę li pra cę w cią gu ostat -
nie go ro ku, a tak że oso by z wie lo -
let nim sta żem, zwa ne men to ra mi.

Wa chlarz moż li wo ści pod no sze -
nia kwa li fi ka cji w spół ce Ar ce lor -
Mit tal Po land jest sze ro ki. Do pra -
cow ni ków li nio wych kie ro wa ne są
spe cja li stycz ne szko le nia tech nicz -
ne i tech no lo gicz ne oraz szko le nia
przy warsz ta to we, tzw. „tra ining on
the job”. Po nad to Ar ce lor Mit tal Po -
land du żą wa gę przy kła da do na uki
ję zy ków ob cych. Pol skie od dzia ły

spół ki or ga ni zu ją in dy wi du al ne i gru -
po we kur sy an giel skie go dla pra -
cow ni ków, któ rym zna jo mość te go
ję zy ka jest nie zbęd na w co dzien nej
pra cy. Do peł nie niem dba ło ści o roz -
wój kom pe ten cji lin gwi stycz nych
pra cow ni ków jest sys tem Glo ba l
En glish – plat for ma in ter ne to wa de -
dy ko wa na wszyst kim pra cow ni kom
Gru py Ar ce lor Mit tal, na któ rej wir -
tu al ne za ję cia z ję zy ka an giel skie -
go do stęp ne są każ de go dnia, przez
ca łą do bę.

Ar ce lor Mit tal Po land w spo sób
szcze gól ny dba tak że o ka drę kie -
row ni czą. To wła śnie z my ślą o niej
w 2006 r. zo sta ła po wo ła na Aka de -
mia Me ne dże ra, w któ rej kom plek -
so we szko le nia roz wi ja ją ce umie jęt -
no ści za rzą dza nia od by ło już
po nad 1000 pra cow ni ków róż ne go
szcze bla – od bry ga dzi sty po dy rek -
to ra od dzia łu. 

GRzE GORz KO ziC Ki

gdy 6�lat�te�mu�świa�to�wy�po�ten�tat�ar�ce�lor�Mit�tal�wkro�czył�do Pol�ski,�dy�na�micz�nie�wpły�nę�ło�to�na prze�mia�nę�kra�jo�we�go�prze�my�słu�sta�lo�we�go�w bran�żę�no�wo�cze�sną,�sta�bil�ną�eko�no�micz�nie�i znacz�nie
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Fir ma lu dzi z oso bo wo ścią
Z Mał�go�rza�tą�Kot,
Dy rek to rem Per so nal nym fir my 
Er gis -Eu ro films S.A., 
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki

– Gra tu lu ję ko lej ne go wy róż nie -
nia. Ja kie zna cze nie ma dla Pa ni
przy zna ny fir mie Er gis -Eu ro -
films S.A. ty tuł Od po wie dzial ny
Pra co daw ca – Li der HR 2012?
– Je ste śmy dum ni z przy zna ne go ty -
tu łu. Od wie lu lat wkła da my wie le
wy sił ku i za an ga żo wa nia w two rze -
nie har mo nij ne go i do bre go miej sca
pra cy. To świet na wia do mość!
– Ja kie ce chy w Pa ni opi nii po wi -
nien po sia dać od po wie dzial ny pra -
co daw ca?
– Kwe stię prze strze ga nia za sad pra -
wa pra cy po mi nę mil cze niem – bo
to oczy wi ste. To, na czym za le ży
nam naj bar dziej i co ro zu mie my
pod po ję ciem od po wie dzial no ści, to
da wa nie na szym pra cow ni kom po -
czu cia bez pie czeń stwa. Cho dzi o to,
by ci, któ rzy an ga żu ją się w fir -
mę – jej przy szłość i roz wój, czu li
się bez piecz nie. Że by wie dzie li, że
ich za an ga żo wa nie jest do strze ga ne
i wy na gra dza ne. A kie dy ma ją kło -
po ty – ro dzin ne, ży cio we, zdro wot -
ne – mie li pew ność, że fir ma ich
wes prze ma te rial nie, a tak że nie ma -
te rial nie. Tak wła śnie u nas się dzie -
je. Od po wie dzial ność roz cią ga się
po za ży cie „służ bo we” – wcho dząc
do fir my, da jąc nam swo je za an ga -
żo wa nie – każ dy z tych lu dzi za słu -
gu je na wspar cie w każ dym wy mia -
rze. Tak wła śnie de fi niu je my
od po wie dzial ność. 
– Czy obiek tyw nie rzecz uj mu jąc
mo że Pa ni po wie dzieć, że te wła -
śnie ce chy cha rak te ry zu ją Pań stwa
Spół kę?
– Żad na fir ma nie zbu du je suk ce su
bez za an ga żo wa nych pra cow ni ków.
Wie my, że pie nią dze mo ty wu ją lu -
dzi do dzia ła nia, ale je ste śmy prze -
ko na ni, że nie tyl ko to się li czy. Wy -
glą da na to, że rów nie waż ne, je śli

nie waż niej sze, jest przy chyl ne oto -
cze nie, wspar cie prze ło żo nych, po -
czu cie, że na fir mę moż na li czyć
w trud nych chwi lach. Ta ką at mos fe -
rę sta ra my się two rzyć. I my ślę, że
to się nam od wie lu lat uda je. To jest
fir ma, w któ rej pra cu ją lu dzie z oso -
bo wo ścią, któ rzy nie trak tu ją jej jak
eta pu w ka rie rze, ale my ślą o Er gi sie
ja ko istot nym ele men cie swo je go ży -
cia. Ele men cie, któ ry wy ma ga wy -
sił ku, ale jest źró dłem sa tys fak cji
i wspar cia. Tak, my ślę, że je ste śmy
do brym i przy ja znym pra co daw cą.
– Pro szę przed sta wić po krót ce ko -
rzy ści po za pła co we, wy ni ka ją ce
z moż li wo ści za trud nie nia się w fir -
mie Er gis -Eu ro films S.A.
– Je ste śmy li de rem w prze twór stwie
two rzyw sztucz nych w Eu ro pie Środ -
ko wej. Pra ca w ta kiej fir mie no bi li tu -
je. Po ru sza my się w śro do wi sku mię -
dzy na ro do wym, nie tyl ko z po wo du
ogrom ne go udzia łu eks por tu w na -
szej sprze da ży, ale i dla te go, że ma -
my w Niem czech dwie fa bry ki. Fir -
ma jest sza le nie dy na micz na, sta le się
roz wi ja – jest mnó stwo oka zji do awan -
sów i roz wi ja nia ka rie ry. Ci, któ rzy
chcą i szu ka ją moż li wo ści – ma ją
w Er gi sie wszel kie szan se na du żą
ka rie rę. Spo tka nia in te gra cyj ne, opie -
ka me dycz na, ubez pie cze nia na ży -
cie, kar ne ty „spor to we”, to w za sa -
dzie stan dard. At mos fe ra dy na micz ne go
roz wo ju, cią głe go par cia do przo -
du – już nie ko niecz nie. Sta ra my się
dy na mizm roz wo ju rów no wa żyć po -
czu ciem sta bil no ści. Po łą cze nie nie
jest ła twe, ale wy glą da na to, że nam
się to uda je. 
– A jak za tem wy glą da w Pań stwa
fir mie kwe stia roz wo ju, pod no sze -
nia kwa li fi ka cji oraz mo ty wa cji
pra cow ni ków?
– W tej spra wie ma my kil ka głę bo -
kich prze ko nań. Jed nym z nich jest
to, że – po za bar dzo słusz ny mi prze -
ko na nia mi sze fów, co do kie run ków,
w ja kich po win ni roz wi jać się ich
lu dzie – to pra cow ni cy naj le piej wie -

dzą i czu ją, ja kich kom pe ten cji im
bra ku je, któ re ich kom pe ten cje po -
win ny zo stać roz bu do wa ne. Pra cow -
ni cy sa mi przy go to wu ją swo je pla -
ny szko leń, dział kadr i szko le nia
po ma ga je re ali zo wać, wy szu ku jąc
naj lep szych do staw ców ta kich usług.
Bar dzo wie lu z na szych pra cow ni -
ków stu diu je bądź uczest ni czy w pro -
gra mach stu diów po dy plo mo wych.
Każ da pra ca dy plo mo wa/ma gi ster -
ska, któ ra do ty czy Er gi su jest czy ta -
na przez kom pe tent ną oso bę, któ ra
zgła sza uwa gi i po ma ga w ta kim
skon stru owa niu pra cy, by by ła na do -
brym me ry to rycz nie po zio mie. Od kil -
ku na stu lat pro wa dzi my w fir mie
za ję cia ję zy ko we – je ste śmy prze -
ko na ni, że do bra zna jo mość ję zy -
ków in nych niż pol ski, da je swo bo -
dę i wol ność. Pro wa dzi my
zin dy wi du ali zo wa ne pro gra my co -
achin go we i szko le nio we, bu du je -
my plat for my wy mia ny wie dzy we -
wnątrz Gru py ER GIS. 
– Fir ma re gu lar nie zwięk sza za -
trud nie nie. Czy trud no zna leźć pra -
cow ni ka, któ ry od po wia dał by Pań -
stwa ocze ki wa niom? 
– Trud no, bar dzo trud no. Szu ka my
lu dzi z pa sją, któ rzy lu bią to, co ro -
bią i chcą ro bić wię cej. Szu ka ją swo -
jej szan sy, nie chcą trak to wać Er gi su
ja ko ko lej ne go eta pu w ka rie rze, ale
ma ją po mysł na wie lo let nie zwią za -
nie się z ta ką fir mą jak na sza. Mię -
dzy in ny mi dla te go przed wie lo ma
la ty otwo rzy li śmy pro gram sty pen -
dial ny – w któ rym wy bie ra my mło -
dych, ener gicz nych lu dzi z oso bo -
wo ścią, da jąc im do dys po zy cji spo re
środ ki fi nan so we (ok. 2 tys. zł mie -
sięcz nie). Wno szą ener gię, któ rej po -
trze bu je my, by roz wi jać się rów nie
szyb ko jak te raz. 


