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Andrzej Mochoń

Pre zes za rzą du Tar gów Kiel ce S.A. – twór ca suk ce su fir my. Czło wiek re ne -
san su, m.in. wy kła dow ca aka de mic ki, wi ce prze wod ni czą cy Kon wen tu Po li -
tech ni ki Świę to krzy skiej, wi ce prze wod ni czą cy Wo je wódz kiej Ko mi sji Dia lo gu
Spo łecz ne go oraz po my sło daw ca Geo par ku Kiel ce.
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Za rzą dza Pan trze cim co do wiel -
ko ści ośrod kiem tar go wym w Eu ro -
pie Środ ko wo -Wschod niej. Czy środ -
ki bez pie czeń stwa, chro nią ce
pra cow ni ków i oso by od wie dza ją ce
tar gi sta no wią sta ły ele ment or ga ni -
za cji wszyst kich przed się wzięć
i na czym one po le ga ją?

Tar gi to miej sce, w któ rym bez prze -
rwy trwa bu do wa zwią za na z przy go to -
wa niem wy staw. Or ga ni zu je my rocz nie
bli sko 70 tar gów i 500 kon fe ren cji. 
Ka żde z tych wy da rzeń wy ma ga przy -
go to wa nia, tj. bu do wy sto isk, wpro wa -
dze nia sprzę tu, któ ry pra cu je pod czas
tar gów.  Na gle na te re nie po ja wia
się 50 tys. zwie dza ją cych, któ rzy oglą -
da ją sto is ka 800 firm, a po tem po ja wia
się cię żki sprzęt, ma szy ny, la we ty, pod -
no śni ki i sa mo cho dy cię ża ro we, de -
mon to wa na jest jed na wy sta wa i przy -
go to wy wa na ko lej na. Ma my, np.
kil ku set wy staw ców i ka żdy z nich ma
swo ją eki pę roz sta wia ją cą cza sem wy -
so kie na kil ka me trów sto iska. Wszyst -
ko dzie je się rów no cze śnie, pra cu ją
ma szy ny, prze cią ga ne są ka ble elek -
trycz ne, mno żą się mo żli wo ści ko li zyj -
ne. Mu si my nad tym za pa no wać. Bez -
pie czeń stwo za le ży od pro ce dur
stwo rzo nych i prze strze ga nych
w ośrod ku tar go wym. A to spro wa dza
się do te go, czy za trud nia on od po -
wied nich lu dzi. Nam uda ło się stwo -
rzyć ta kie pro ce du ry, dzię ki któ rym
pra cu je my bez wy pad ko wo.

Czy to jest za słu ga spe cy ficz ne go
do bo ru per so ne lu? Szko leń?

To przy szło z cza sem. Spół ka
od po cząt ku dba ła o wa run ki pra cy.
Sta ły się one ele men tem na szej prze -

wa gi kon ku ren cyj nej. Wy staw cy lu bią
do nas przy je żdżać, bo do brze się tu
czu ją. Bo czu ją się bez piecz nie.

A jak Pan oce nia obec ność
na tar gach Pań stwo wej In spek cji
Pra cy, na sze punk ty in for ma cyj ne?

Dzię ki te mu ani my, pra cow ni cy
cen trum tar go we go, ani na si wy staw -
cy nie trak tu ją in spek cji ja ko po ten -
cjal ne go wro ga. Po pro stu ko rzy sta my
z su ge stii in spek to rów, np.: je ste śmy
du żą fir mą, a nie mie li śmy peł no moc -
ni ka do spraw bhp. Zgod nie z pod po -
wie dzią in spek to ra pra cy, stwo rzy li -
śmy ta kie sta no wi sko. Te raz
peł no moc nik pod le ga bez po śred nio
mnie i szcze rze po wiem, że od te go
cza su śpię o wie le spo koj niej. Prze -
cież naj wa żniej sze jest za po bie ga nie
nie szczę ściu, a nie re ago wa nie
po fak cie.

Wśród dzia łań pod ję tych przez
Pa na na rzecz po pra wy wa run ków
pra cy, znaj du je się m.in.: spe cja li za -
cja pra cow ni ków – uni ka nie stre su.
Czy w ta kiej fir mie jak Tar gi Kiel ce
mo żna stres wy eli mi no wać? 

Trze ba pró bo wać. Oprócz szko leń
wa żne jest kre owa nie do brej at mos fe ry
w pra cy. Ist nie ją ró żne mo de le za rzą -
dza nia, ja pre fe ru ję de mo kra tycz ny.
Przez sie dem lat chy ba na ni ko go nie
pod nio słem gło su. A styl za rzą dza nia
w fir mie prze cho dzi z gó ry na dół. Czę -
sto po wta rzam współ pra cow ni kom:
nie wol nic two by ło naj mniej efek tyw -
nym ustro jem go spo dar czym. My dba -
my o pra cow ni ków. I to się też opła ca.
Bo sko ro w ży ciu opła ca się być przy -
zwo itym czło wie kiem, to war to też być
przy zwo itą fir mą.


