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W styczniu 2019 r. została podjęta decyzja o powiększeniu 
przestrzeni dla parku maszynowego CNC. Prace rozpoczęły się 
na początku lutego, kiedy już wszystkie decyzje związane ze 
sprawnym przeprowadzeniem remontu zostały podjęte i zaak-
ceptowane. O to, jak wyglądały prace oraz jakie są wrażenia pra-
cowników po modernizacji, zapytaliśmy kierownika działu CNC 
Jerzego Kitowicza oraz technologa Andrzeja Lisa. 

Czym były spowodowane zmiany?

Mieliśmy zbyt mało przestrzeni niezbędnej do efektywnej i wydajnej 
pracy. Poza tym zyskaliśmy lepsze doświetlenie miejsca pracy dzięki 
dużym oknom z przodu budynku. Wiele razy podnosiliśmy temat roz-
budowy naszej przestrzeni ze względu na wzrastającą liczbę zleceń. 
W tym roku zarząd podjął decyzję o powiększeniu powierzchni parku 
maszynowego i te zmiany zostały zrealizowane. 

Czy w trakcie przeprowadzania zmian było coś, co stanowiło dla 
Was szczególną niedogodność?

Nie aż tak bardzo, ale wiadomo jak jest, kiedy ktoś obcy kręci się po 
hali... Wiedzieliśmy jednak, że wszystkie te działania prowadzą do do-
brego rezultatu. Poza tym wszystkie największe prace zostały zakoń-
czone jeszcze w lutym, więc miesiąc to nie jest znowu aż tak długo. 

Jaki zakres obejmowały prace?

Przede wszystkim została zlikwidowana ekspozycja z urządzeniami. 
Do tej pory była tam wykładzina, natomiast teraz konieczne stało się 

położenie kostki brukowej pod maszyny. Poza tym trzeba było wybu-
rzyć ścianę oddzielającą dotychczasową halę od sali ekspozycyjnej. 
W ostatnim czasie zostały zamontowane również żaluzje, które ogra-
niczyły dostęp mocno operującego w ciągu dnia słońca i tym samym 
znacznie poprawiła się jakość pracy. 

Czy modernizacja obejmowała coś jeszcze?

Będzie obejmować. Mam na myśli sprzedaż mniej używanej wykra-
warki rewolwerowej PEGA-357. Dzięki temu mamy większe pole od-
kładcze, co znacznie poprawia jakość i bezpieczeństwo pracy. Trzeba 
jeszcze wspomnieć o zakupie nowej gilotyny – to również zostało ob-
jęte modernizacją. 

Co pracownicy działu CNC mówią o zmianach?

Niewątpliwie są bardzo zadowoleni. Przede wszystkim z tego, że na 
hali jest jaśniej, co przy tak precyzyjnej pracy jest bardzo ważne. Poza 
tym dysponujemy większą przestrzenią, o czym była mowa wcześniej. 
Również nasi pracownicy zwracają na to uwagę i zmiana jest dla nich 
bardzo satysfakcjonująca. Na przykład sztaplarka miała wytyczone 
pole, w obrębie którego jeździła, zbierała blachy i przewoziła je na 
konkretne stanowisko. Teraz ma zdecydowanie większe pole manew-
ru, przez co jest bezpieczniej, a czas przygotowawczo-zakończeniowy 
(TPZ) znacząco się skrócił. Ostatecznie przekłada się to na zwiększoną 
wydajność pracy. 
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W każdej firmie jest wiele działów o znaczeniu strategicznym. Różnie 
się one nazywają, często zmieniają, przekształcają. W każdej firmie 
jest też dział, który ze względu na swą specyfikę musi być stabilny, 
zgrany, skrupulatny i rzeczowy. To Dział Kadr i Płac. Ma on ogromne 
znaczenie dla stabilności firmy. Pracownikom zazwyczaj kojarzy się          
z urlopami i zaświadczeniami. Jest to wprawdzie jego ważna część, 
lecz bardzo niewielka. 

Popularne określenie „kadry i płace”, a nowocześnie HR (z ang.                 
human resources – zasoby ludzkie) oznacza bardzo ogólnie czynności 
związane z polityką kadrową firmy. Istotną rolą działu jest tzw. HR 
miękki, czyli kreowanie polityki personalnej (m.in. prowadzenie pro-
cesów rekrutacji oraz zatrudniania pracowników). To dział, z którym 
każdy zatrudniony ma styczność w momencie podejmowania pracy,                         
w trakcie jej trwania oraz podczas żegnania się z firmą. Osobną kwe-
stią jest tzw. HR twardy, czyli między innymi administrowanie świad-
czeniami płacowymi. Pracownicy działu odpowiadają za to, by były one 
sporządzane w terminie i tę kwestię kontrolują. Do pozostałych zadań 
należy prowadzenie ewidencji czasu pracy, rozliczanie dofinansowań, 
zarządzanie pakietami zdrowotnymi oraz systemem benefit. HR ma 
swój udział w komunikacji zewnętrznej, między innymi w kontaktach 
z Urzędem Skarbowym, ZUS-em, GUS-em, PFRON-em, a także we-
wnętrznej – współpracuje ze wszystkimi komórkami przedsiębiorstwa. 
Dział Kadr i Płac dba o to, by wszelkie procesy, zarówno w obszarze 

praw pracowniczych, jak płacowo-kadrowych, były wykonywane zgod-
nie z obowiązującym prawem.

W Klimawencie Dział Kadr i Płac tworzą trzy kobiety. Kierowniczką 
działu jest pani Izabella, samodzielnym specjalistą ds. kadr i płac – pani 
Grażyna, a najmłodszy stażem specjalista ds. kadr i płac to pani Kami-
la – autorka niniejszego artykułu. Wszystkie dobrze znamy strukturę 
firmy i ludzi w niej pracujących. Gdyby zliczyć łącznie nasz czas pracy 
w Klimawencie, wyniósłby on prawie 40 lat.

Swoją pracę i obowiązki z niej wynikające traktujemy bardzo poważ-
nie i tak też jesteśmy często odbierane. Jednak ten, kto miał odwagę 
poznać nas bliżej, wie, że od dobrego żartu i lekkiej nuty autoironii 
nie stronimy. Lubimy czarny humor (taki nasz urok…), ale i ciekawą 
konwersację na różne tematy, czasem głupie, a czasem – poważne, 
czasem związanie z pracą, a czasem – ze sznurówką od buta zgubio-
nego gdzieś na szosie. Poza pracą wszystkie mamy swoje pasje i reali-
zujemy marzenia. Fakt, że na co dzień musimy zachować powagę, nie 
jest dla nas przeszkodą w dążeniu do nieraz szalonych celów.

Praca w Dziale Kadr i Płac jest wymagająca. Choć na pierwszy rzut 
oka może się wydawać niezbyt ciekawa, to jej szeroki zakres i często 
zmieniające się przepisy powodują, że dla pasjonatów prawa pracy                    
i chętnych do nauki może się stać nadspodziewanie interesująca, zaj-
mująca, a nieraz – kompletnie zaskakująca. 

 
Dział Kadr i Płac

Autorka: Kamila Dettla�













Syn Agnieszki Klawikowskiej,
Białka Tatrzańska, Polska

Zasad gry w memory zapewne nie trzeba Państwu przybliżać – każdy z nas grał przecież w nią w dzieciństwie. Wystarczy tylko wyciąć kartoniki, 
ułożyć obrazkami w dół, przemieszać, aby pary nie sąsiadowały ze sobą, znaleźć partnera lub partnerów i można stawać do wyścigu o to, kto 
ma lepszą pamięć! 

KONKURS: wyślij zdjęcie podczas gry rodzinnej w nasze memory. 

Wakacyjna gra!






























