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naj�waż�niej�sza�jest�do�bra�ener�gia
Z Ta�de�uszem�sko�Blem, 
Pre ze sem Za rzą du PKP 
Ener ge ty ka S.A.,
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki.

– Gra�tu�lu�ję� suk�ce�su,� fir�ma�PKP
Ener�ge�ty�ka s.a.� zdo�by�ła� ty�tuł
„od�po�wie�dzial�ny� Pra�co�daw�-
ca� –�Li�der�Hr 2012”.�Czym�dla
Pa�na�jest�to�wy�róż�nie�nie?
– Sa�tys�fak�cją,�po�nie�waż�PKP�Ener�-
ge�ty�ka S.A.�zdo�by�ła�to�wy�róż�nie�nie
po raz� dru�gi.� Po�twier�dza� to� słusz�-
ność�re�ali�zo�wa�nej�stra�te�gii�w za�kre�-
sie� stwa�rza�nia�w na�szej� fir�mie�do�-
brze� za�rzą�dza�ne�go� i bez�piecz�ne�go
miej�sca�pra�cy.
– Co�jesz�cze�czy�ni�fir�mę�po�żą�da�-
nym�pra�co�daw�cą?
– Spo�śród� moc�nych� stron� spół�ki
z pew�no�ścią�war�to�wy�mie�nić�obo�-

wią�zu�ją�ce� u nas� pro�spo�łecz�ne� na�-
sta�wie�nie,�któ�re�w co�dzien�nej�dzia�-
łal�no�ści�prze�ja�wia�się�uwzględ�nia�-
niem� in�te�re�sów� pra�cow�ni�czych.
Pro�spo�łecz�na� kul�tu�ra� or�ga�ni�za�cyj�-
na� w po�łą�cze�niu� z no�wo�cze�sny�mi
stan�dar�da�mi� za�rzą�dza�nia� spra�wi�ła,
że� PKP� Ener�ge�ty�ka� mo�że� się� po�-
chwa�lić�wy�so�kim�po�zio�mem�iden�-
ty�fi�ka�cji� pra�cow�ni�ków� ze� spół�ką
oraz� dłu�go�let�ni�mi� sta�ża�mi� na�szej
za�ło�gi,� co� z pew�no�ścią� jest� wy�-
znacz�ni�kiem� przy�ja�znej� at�mos�fe�ry
i do�brych�wa�run�ków�pra�cy�pa�nu�ją�-
cych�w fir�mie.�
– Jak�waż�ną�ro�lę�od�gry�wa�sze�ro�-
ko� ro�zu�mia�na� ja�kość� za�trud�nie�-
nia�w roz�wo�ju�fir�my?
– Bez�wąt�pie�nia�ce�le�po�li�ty�ki�per�so�-
nal�nej�mu�szą�od�po�wia�dać�ce�lom�stra�-
te�gicz�nym�fir�my,�a tym�sa�mym�wspie�-
rać�bu�do�wa�nie�jej�po�zy�cji�ryn�ko�wej.
Tak�też�jest�w PKP�Ener�ge�ty�ka.�Pod�-
no�sze�nie�kom�pe�ten�cji�pra�cow�ni�ków,
wy�ko�rzy�sty�wa�nie� no�wo�cze�snych�
me�tod�za�rzą�dza�nia�per�so�ne�lem,�bu�-
do�wa�nie� od�po�wied�niej� kul�tu�ry�
or�ga�ni�za�cyj�nej� czy� też� two�rze�nie
efek�tyw�nych� sys�te�mów� wy�na�gro�-
dzeń�–�wszyst�kie�te�dzia�ła�nia�zmie�-
rza�ją�do osią�gnię�cia�wy�zna�czo�nych
przez�na�szą�spół�kę�ce�lów�stra�te�gicz�-
nych.� Przez� wszyst�kie� la�ta� na�szej
dzia�łal�no�ści� pra�cow�ni�cy� sta�no�wi�li
naj�waż�niej�szy� ele�ment� bu�do�wa�nia
po�zy�cji�ryn�ko�wej�spół�ki�i to�wła�śnie

dzię�ki�nim�je�ste�śmy�w miej�scu,� ja�-
kie�obec�nie�zaj�mu�je�my.�
– Wspo�mniał� Pan� o bu�do�wa�niu
kul�tu�ry�or�ga�ni�za�cyj�nej,�co�w przy�-
pad�ku�PKP�Ener�ge�ty�ka�jest�naj�-
waż�niej�sze�w tej�sfe�rze?
– Bu�du�jąc� kul�tu�rę� or�ga�ni�za�cyj�ną
PKP�Ener�ge�ty�ka,�pro�mu�je�my� ta�kie
war�to�ści,�jak�zo�rien�to�wa�nie�na klien�-
ta,� in�no�wa�cyj�ność,� ak�tyw�ność� ka�-
dry�zmie�rza�ją�cą�do pod�no�sze�nia�kon�-
ku�ren�cyj�no�ści� ca�łej� spół�ki,� a tak�że
kul�ty�wo�wa�nie�hi�sto�rii�i tra�dy�cji�na�-
szej�fir�my.
– Ka�dra� spół�ki�PKP�Ener�ge�ty�ka
ma�za�pew�nio�ny�sze�ro�ki�wa�chlarz
moż�li�wo�ści� roz�wo�ju� i pod�no�sze�-
nia� kwa�li�fi�ka�cji.� Ja�ki�mo�del� sto�-
su�je�w tym�ob�sza�rze?
– Na�szym�pra�cow�ni�kom�umoż�li�wia�-
my�roz�wój�za�wo�do�wy�na kil�ka�spo�-

so�bów.� Obec�nie� PKP� Ener�ge�ty�ka
pro�wa�dzi� oko�ło 700� szko�leń� rocz�-
nie.�W naj�bliż�szym� cza�sie� zo�sta�ną
wdro�żo�ne� spe�cjal�ne� aka�de�mie� roz�-
wo�ju� dla� stra�te�gicz�nych� grup� pra�-
cow�ni�ków.� Wy�ko�rzy�stu�je�my� rów�-
nież� moż�li�wo�ści� prze�ka�zy�wa�nia
wie�dzy�w ra�mach�na�szej�spół�ki�–�są
to�m.in.�szko�le�nia�pro�wa�dzo�ne�przez
prze�ło�żo�nych,� współ�pra�cow�ni�ków
lub� we�wnętrz�nych� tre�ne�rów� kom�-
pe�ten�cji,� sta�że� i ro�ta�cje� pra�cow�ni�-
ków�na okre�ślo�nych�sta�no�wi�skach,
a tak�że� trans�fer� wie�dzy� na�by�tej
na szko�le�niach� ze�wnętrz�nych.� In�-
nym�na�rzę�dziem�pod�no�sze�nia�kwa�-
li�fi�ka�cji� na�szej� ka�dry� jest� sys�tem
do�fi�nan�so�wa�nia� do stu�diów� wyż�-
szych� i po�dy�plo�mo�wych,� a tak�że
kur�sów� ję�zy�ko�wych� po�dej�mo�wa�-
nych�przez�pra�cow�ni�ków�z ich�wła�-

snej�ini�cja�ty�wy.�Co�waż�ne,�wszyst�-
kie�szko�le�nia�pro�wa�dzo�ne�w na�szej
spół�ce,� two�rzą� spój�ny� Sys�tem� Za�-
rzą�dza�nia�Kom�pe�ten�cja�mi,�któ�re�go
ce�lem�jest�po�sze�rza�nie�i do�sto�so�wy�-
wa�nie� kom�pe�ten�cji� pra�cow�ni�ków
zgod�nie� z wy�mo�ga�mi� ryn�ko�wy�mi
oraz� po�trze�ba�mi� PKP� Ener�ge�ty�ka,
zwią�za�ny�mi�z obec�ny�mi�i przy�szły�-
mi�sta�no�wi�ska�mi�pra�cy.�
– a jak�do�koń�czył�by�Pan�zda�nie:
war�to�in�we�sto�wać�w roz�wój�in�te�-
lek�tu�al�ny�fir�my,�po�nie�waż…
– …po�nie�waż�roz�wój�pra�cow�ni�ków
prze�kła�da�się�na efek�tyw�ność�fir�my
i jej�po�zy�cję� ryn�ko�wą.�Dzię�ki�pra�-
cow�ni�kom�pod�no�szą�cym�swo�je�kwa�-
li�fi�ka�cje,�fir�ma�sta�je�się�bar�dziej�in�-
no�wa�cyj�na,� a tym� sa�mym�bar�dziej
kon�ku�ren�cyj�na.� In�we�sty�cje� w roz�-
wój�ka�dry,� to� in�we�sty�cje�w roz�wój
ca�łej�fir�my,�któ�re�ma�ją�szan�sę�zwró�-
cić�się�po�tem�w po�sta�ci�więk�szych
przy�cho�dów.�
– Czym�PKP�Ener�ge�ty�ka�s.a. wy�-
róż�nia� się� na tle� in�nych� firm� ze
swo�jej�bran�ży?
– Choć� na�zwa� na�szej� spół�ki� mo�że
ko�ja�rzyć� się� z ryn�kiem� ko�le�jo�wym,
to�war�to�wie�dzieć,�że�PKP�Ener�ge�ty�-
ka S.A.�jest�naj�więk�szym�al�ter�na�tyw�-
nym�do�staw�cą�ener�gii�nie�trak�cyj�nej,
re�ali�zu�ją�cym� umo�wy� kom�plek�so�we
oraz�pro�wa�dzą�cym�sprze�daż�na za�sa�-
dach�TPA.� Spo�śród� in�nych� do�staw�-
ców�i sprze�daw�ców�ener�gii�wy�róż�nia

nas�wła�sna�sieć�dys�try�bu�cyj�na�zlo�ka�-
li�zo�wa�na�na te�re�nie�ca�łe�go�kra�ju�–�za�-
rów�no�w cen�trach�du�żych�miast,�jak
i na te�re�nach� sła�biej� zur�ba�ni�zo�wa�-
nych� o nie�do�sta�tecz�nie� roz�wi�nię�tej
in�fra�struk�tu�rze�elek�tro�ener�ge�tycz�nej.
Co�waż�ne,�sta�le�roz�bu�do�wu�je�my�na�-
szą�sieć,�a w sa�mym 2011�r.�wy�ko�na�-
li�śmy� po�nad 2 600� no�wych� przy�łą�-
czeń.�Wob�sza�rze�usług�wy�róż�nia�nas
przede� wszyst�kim� kom�plek�so�wość
ofer�ty� re�ali�zo�wa�nej� przez� wy�so�kiej
kla�sy� spe�cja�li�stów� wy�po�sa�żo�nych
w no�wo�cze�sny�sprzęt�tech�nicz�ny.�
– Jak�wy�glą�da�ją� pla�ny� na przy�-
szłość?�Co�w naj�bliż�szych� la�tach
cze�ka�spół�kę?
– Za�kła�da�my�dal�szy,� równie�dy�na�-
micz�ny� roz�wój�we�wszyst�kich� ob�-
sza�rach� dzia�łal�no�ści.� Na ko�niec
2012�r.�za�pla�no�wa�ne�są�du�że�in�we�-
sty�cje�w mo�der�ni�za�cję�i roz�bu�do�wę
sie�ci,� po�sze�rza�nie� ofer�ty,� za�rów�no
w ob�sza�rze� sprze�da�ży� ener�gii,� jak
rów�nież� usług� elek�tro�ener�ge�tycz�-
nych.�Po�nad�to�pla�nu�je�my�za�koń�cze�-
nie� bu�do�wy� ogól�no�pol�skiej� sie�ci
18�w peł�ni�zin�for�ma�ty�zo�wa�nych�i sa�-
mo�ob�słu�go�wych� sta�cji� pa�liw� dla
prze�woź�ni�ków�ko�le�jo�wych.�Roz�pa�-
tru�je�my�rów�nież�bu�do�wę�wła�snych
źró�deł�wy�twa�rza�nia,�ale�są�to�na ra�-
zie�pla�ny�na bar�dziej�od�le�gły�czas.

■PKP Ener ge ty ka S.A. to naj więk szy ogól no pol ski al ter na tyw ny do -
staw ca ener gii elek trycz nej. Spół ka pro wa dzi dzia łal ność w czte rech
ob sza rach: sprze daż i dys try bu cja ener gii elek trycz nej prze zna czo nej
za rów no dla prze woź ni ków ko le jo wych (ener gia trak cyj na), jak i klien -
tów in dy wi du al nych oraz biz ne so wych (ener gia nie trak cyj na), usłu gi
elek tro ener ge tycz ne, a tak że sprze daż pa liw prze zna czo nych dla po -
jaz dów szy no wych. PKP Ener ge ty ka S.A. po sia da wła sną sieć dys -
try bu cyj ną zlo ka li zo wa ną za rów no w cen trach du żych miast, jak
i na te re nach sła biej zur ba ni zo wa nych. Spół ka za trud nia po nad 7 000
osób pra cu ją cych, w Cen tra li, Od dzia łach oraz 15 Za kła dach re gio -
nal nych. W 2011 r. PKP Ener ge ty ka S.A. osią gnę ła oko ło 2,96 mld zł
przy cho dów ze sprze da ży oraz bli sko 71 mln zy sku net to. W tym cza -
sie spół ka sprze da ła nie mal 5,4 TWh ener gii elek trycz nej.

Z Ja�nem�BaJ�no,
Pre ze sem Za rzą du SK ban ku,
roz ma wia Grze gorz Ko zic ki.

– roz�po�czę�ty� rok 2012,� sK� bank
mo�że�z pew�no�ścią�za�li�czyć�do uda�-
nych�–�dy�na�micz�ny�roz�wój,�spraw�-
na� re�ali�za�cja� przy�ję�tych� pla�nów.
Dopa�sma�suk�ce�sów�do�łą�cza�się�przy�-
zna�ny� ty�tuł�„od�po�wie�dzial�ny�Pra�-
co�daw�ca� –� Li�der� Hr 2012”.� Jak
sko�men�tu�je�Pan�tę�do�brą�pas�sę?
–Ma�my�pra�wo�być�dum�ni�z osią�gnię�-
tych�w ostat�nich�la�tach�efek�tów.�Dy�-
na�micz�ny�roz�wój�SK�ban�ku�za�wdzię�-
cza�my� do�pa�so�wa�nej� do obec�nych
re�aliów�stra�te�gii�dzia�ła�nia�oraz�za�an�-
ga�żo�wa�nej,�cięż�kiej�pra�cy�za�ło�gi.�Nie�-
zwy�kle�waż�ne�jest�zro�zu�mie�nie�i upo�-
wszech�nie�nie�przez�pra�cow�ni�ków�za�sad
oraz�fi�lo�zo�fii�dzia�ła�nia�SK�ban�ku,�któ�-
ra� za�sad�ni�czo� róż�ni� się� od fi�lo�zo�fii
dzia�ła�nia�ban�ków�ko�mer�cyj�nych.�Pod�-
sta�wą�tej�fi�lo�zo�fii�jest�bu�do�wa�nie�part�-
ner�skich�re�la�cji�z klien�ta�mi�i do�pa�so�-
wa�nie�na�szej�ofer�ty�pro�duk�to�wej�do ich
po�trzeb,�jak�też�two�rze�nie�dla�kre�dy�-
to�bior�ców� bez�piecz�nych� wa�run�ków
dzia�ła�nia.�Dla�klien�tów�ozna�cza�to�za�-
rów�no� czy�tel�ne�wa�run�ki� współ�pra�cy
po�zba�wio�ne� ja�kich�kol�wiek� ukry�tych
za�gro�żeń,�jak�i po�moc�w roz�wią�zy�wa�-
niu� trud�no�ści.�Wspie�ra�my� tak�że� roz�-
wój� lo�kal�nych�śro�do�wisk,�w któ�rych
dzia�ła�ją�pla�ców�ki�SK�ban�ku.�Wła�śnie
ta�kie,�kon�se�kwent�nie�re�ali�zo�wa�ne�dzia�-
ła�nia,�po�wo�du�ją�nie�zwy�kle�dy�na�micz�-

ny� wzrost� licz�by� no�wych,� i� co� nie�-
zwy�kle�waż�ne,�lo�jal�nych�klien�tów.
– Któ�re�z ostat�nich�wy�da�rzeń�by�ło
naj�waż�niej�sze�je�śli�cho�dzi�o sze�ro�ko
ro�zu�mia�ny�roz�wój�ban�ku?�
– Bez�wąt�pie�nia�bar�dzo�waż�nym�ele�-
men�tem,�któ�ry�przy�czy�nił�się�do roz�-
wo�ju�SK�ban�ku�był�prze�pro�wa�dzo�ny
w ze�szłym� ro�ku� re�bran�ding.�W je�go
wy�ni�ku� Spół�dziel�czy� Bank� Rze�mio�-
sła� i Rol�nic�twa� przy�jął� no�wą� na�zwę
han�dlo�wą�„SK�bank”�i co�za tym�idzie,
no�we� lo�go.�Za�sto�so�wa�nie� przy�ja�znej
oku�ko�lo�ry�sty�ki�oraz�ła�twej�do za�pa�-
mię�ta�nia�na�zwy�spo�wo�do�wa�ł,�że�sta�li�-
śmy�się�roz�po�zna�wal�ni,�nie�tyl�ko�na lo�-
kal�nym�ryn�ku,�a to�z ko�lei�prze�ło�ży�ło
się�na du�że�za�in�te�re�so�wa�nie�ofe�ro�wa�-
ny�mi�przez�nas�pro�duk�ta�mi�i usłu�ga�-
mi.�Z ko�lei�wej�ście�na ry�nek�Ca�ta�list
na war�szaw�skiej� Gieł�dzie� Pa�pie�rów
War�to�ścio�wych,�wzmoc�ni�ło�na�szą�po�-
zy�cję�ryn�ko�wą.�Osią�gnię�te�wy�ni�ki�prze�-
ro�sły�na�sze�ocze�ki�wa�nia,�a ob�ser�wa�-
to�rzy�z po�dzi�wem�od�no�to�wu�ją�bar�dzo
wy�so�ki� wzrost� sta�bil�nych� fun�du�szy
wła�snych,�su�my�bi�lan�so�wej,�de�po�zy�-
tów�i klien�tów�SK�ban�ku.�
– Ja�kie�pla�ny� chciał�by�Pan�zre�ali�-
zo�wać�jesz�cze�w tym�ro�ku?�
– Pla�nów�jak�zwy�kle�jest�wie�le.�Przede
wszyst�kim� chce�my�w jesz�cze� więk�-
szym�stop�niu�do�pa�so�wać�ofer�tę�pro�-
duk�to�wą�SK�ban�ku�do za�po�trze�bo�wa�-
nia� klien�tów� i uspraw�nić� ob�słu�gę.
Rów�nie�waż�ne�jest,�by�zna�czą�co�po�-
więk�szyć� fun�du�sze�wła�sne� i tym�sa�-
mym�wzmoc�nić�bez�pie�czeń�stwo�funk�-
cjo�no�wa�nia�SK�ban�ku.�Wszyst�kie� te
dzia�ła�nia�ma�ją�na ce�lu�utrwa�le�nie�za�-
ufa�nia� klien�tów,� a tak�że� po�zy�ska�nie
ko�lej�nych�człon�ków�SK�ban�ku�ak�tyw�-
nie�wspie�ra�ją�cych�nasz�roz�wój.
– Czę�sto�mó�wi�Pan�o tym,�że�si�łę�sK
ban�ku�sta�no�wią�wdu�żej�mie�rze�two�-
rzą�cy�ją lu�dzie.�Jak�Pan�to�ro�zu�mie?�
– Tak,� uwa�żam,� że� naj�waż�niej�szym
czyn�ni�kiem� roz�wo�ju� SK� ban�ku,� po�-

dob�nie�jak�każ�dej�fir�my,�jest�czyn�nik
ludz�ki.�To�od lu�dzi,�ich�wie�dzy,�umie�-
jęt�no�ści,� ro�zu�mie�nia� sta�wia�nych� im
za�dań� i ce�lów,� za�an�ga�żo�wa�nia�w re�-
ali�za�cję� po�wie�rzo�nych� za�dań,� za�le�ży
byt�i roz�wój�fir�my.�Nie�do prze�ce�nie�-
nia�jest�rów�nież�umie�jęt�ność�dzia�ła�nia
w ze�spo�le.
– Jak� za�tem� wy�glą�da� in�we�sty�cja
w roz�wój�pra�cow�ni�ków?�
–Wszyst�kich�pra�cow�ni�ków,�bez�wzglę�-
du�na zaj�mo�wa�ne� sta�no�wi�sko,� sta�ra�-
my�się�trak�to�wać�z na�le�ży�tym�sza�cun�-
kiem,�jak�part�ne�rów�i człon�ków�na�szej
ban�ko�wej� ro�dzi�ny.� Stwa�rza�my� im
wa�run�ki�do po�głę�bia�nia�wie�dzy�i zdo�-
by�tych� już� umie�jęt�no�ści,� za�rów�no
na szko�le�niach�ze�wnętrz�nych,�jak�i we�-
wnętrz�nych.�Za�ra�zem�w ra�mach�fun�-
du�szu�so�cjal�ne�go�(i nie�tyl�ko)�pro�wa�-
dzi�my� wie�le� dzia�łań� in�spi�ru�ją�cych
i in�te�gru�ją�cych�za�ło�gę.�
–na ko�niec�pro�szę�za�chę�cić�czy�tel�ni�-
ków�do sko�rzy�sta�nia�z Pań�stwa�ofer�-
ty�–�dla�cze�go�war�to�po nią�się�gnąć?
– Ofe�ru�je�my� bar�dzo� przy�ja�zne� i do�-
cho�do�we�pro�duk�ty�de�po�zy�to�we.�Każ�-
dy�mo�że�u nas�li�czyć�na in�dy�wi�du�al�ne
po�trak�to�wa�nie:� sta�ra�my� się� wsłu�chi�-
wać�w po�trze�by�klien�tów�i do�pa�so�wy�-
wać�ofer�tę�pro�duk�to�wą�do ich�po�trzeb.
Nie� sto�su�je�my� żad�nych� „krucz�ków”
czy� „gwiaz�dek”,� ma�ją�cych� na ce�lu
ukry�cie�praw�dzi�wych�kosz�tów�kre�dy�-
tów�bądź�rze�czy�wi�ste�go�opro�cen�to�wa�-
nia� de�po�zy�tów. I nie� za�po�mi�na�my
o swo�ich� klien�tach� rów�nież� w sy�tu�-
acjach� kry�zy�so�wych� –� gdy� bo�ry�ka�ją
się�z przej�ścio�wy�mi�kło�po�ta�mi,�za�wsze
mo�gą� li�czyć� na na�szą� po�moc.�U nas
klient� za�wsze� spo�tka� się� z życz�li�wą
i fa�cho�wą�ob�słu�gą�oraz�do�radz�twem.

spo�tka�nie�z życz�li�wo�ścią
i pro�fe�sjo�na�li�zmem

Naj�więk�szym�do�wo�dem�na po�twier�-
dze�nie�fak�tu,�że�HP�jest�po�strze�ga�-
ny� ja�ko� atrak�cyj�ny� i war�to�ścio�wy
pra�co�daw�ca�jest�licz�ba�otrzy�my�wa�-
nych�przez�nas�apli�ka�cji�–�za�rów�no
od koń�czą�cych�stu�dia�mło�dych�lu�-
dzi,�jak�i do�świad�czo�nych�już�me�-
ne�dże�rów�i spe�cja�li�stów.�
Od po�cząt�ku�ist�nie�nia�fir�my�za�-

rów�no�na świe�cie,�jak�i w Pol�sce,
fir�ma�HP�bar�dzo�od�po�wie�dzial�nie
pod�cho�dzi�do kwe�stii�za�rzą�dza�nia
ka�pi�ta�łem� ludz�kim.� O tym,� jak
po�waż�nie� trak�tu�je�my� ten� ob�szar
dzia�ła�nia� fir�my�mo�że� świad�czyć
du�ża�licz�ba�róż�no�rod�nych�glo�bal�-
nych� pro�gra�mów� wspie�ra�ją�cych
za�rzą�dza�nie�ludź�mi,�bo�to�wła�śnie
oni�są�naj�więk�szą�si�łą�fir�my.�
Przy�zna�ny�Hew�lett�-Pac�kard�Pol�-

ska�ty�tuł�„Od�po�wie�dzial�ny�Pra�co�-
daw�ca�–�Li�der�HR 2012”�wy�raź�nie
po�twier�dza� fi�lo�zo�fię� funk�cjo�nu�ją�-
cą�w na�szej�fir�mie,�w myśl,�któ�rej
czło�wiek�jest�prio�ry�te�tem.�Bez�za�-
an�ga�żo�wa�nych,� zmo�ty�wo�wa�nych
i kom�pe�tent�nych�pra�cow�ni�ków�nie
mo�gli�by�śmy�osią�gać�na�szych�suk�-
ce�sów�w sfe�rze�biz�ne�so�wej� i stać
się� li�de�rem� ryn�ku� IT.�Ta� świa�do�-
mość� jest� na�szym� mo�ty�wa�to�rem
do pro�jek�to�wa�nia�i wdra�ża�nia�ko�-
lej�nych�pro�gra�mów�dla�pra�cow�ni�-
ków,�któ�rych�ce�lem�jest�sta�łe�pod�-
no�sze�nie� ich� kwa�li�fi�ka�cji,� roz�wój
ta�len�tów,�ale�tak�że�na�gra�dza�nie�ich
za�an�ga�żo�wa�nia�i pra�cy,�ja�ką�wkła�-
da�ją�w suk�ces�swój�i fir�my.�
Od kil�ku� lat� głów�nym�ele�men�-

tem� stra�te�gii� HR� jest� bu�do�wa�nie
po�ten�cja�łu� kom�pe�ten�cyj�ne�go� po�-

zwa�la�ją�ce�go�na roz�wój�na�szych�pra�-
cow�ni�ków,�w tym�we�wnętrz�ne�awan�-
se.� Wszyst�kie� wa�ka�ty,� włą�cza�jąc
w to�sta�no�wi�ska�w ra�mach�struk�tur
re�gio�nal�nych�i glo�bal�nych,�ogła�sza�-
ne� są� w pierw�szej� ko�lej�no�ści� na�-
szym�pra�cow�ni�kom,�dla�te�go�po�nad
po�ło�wa�wszyst�kich�re�kru�ta�cji�w fir�-
mie�to�re�kru�ta�cje�we�wnętrz�ne.�
Bio�rąc�pod uwa�gę�dy�na�mi�kę�roz�-

wo�ju� fir�my,� wła�ści�we� trak�to�wa�nie
pra�cow�ni�ka�jest�po pro�stu�roz�sąd�ne
i opła�cal�ne.� Zmo�ty�wo�wa�ny,� za�an�-
ga�żo�wa�ny�pra�cow�nik�to�dłu�go�fa�lo�-
wa�i szyb�ko�zwra�ca�ją�ca�się�in�we�sty�-
cja.� Ma�jąc� to� na uwa�dze,� HP
po�sta�no�wi�ło�do�dat�ko�wo�za�in�we�sto�-
wać�w mo�ty�wo�wa�nie� i bu�do�wa�nie
za�an�ga�żo�wa�nia� swo�ich� pra�cow�ni�-
ków,� wy�ko�rzy�stu�jąc� do te�go� rów�-
nież�Pro�gram�HP�Wel�l�ness.�Fi�la�ra�-
mi� te�go� pro�gra�mu� są:� Zdro�wie
Fi�zycz�ne,� Za�rzą�dza�nie� Fi�nan�sa�mi
i Za�rzą�dza�nie�Stre�sem.�Je�ste�śmy�jed�-
ną�z nie�wie�lu�firm�na pol�skim�ryn�-
ku,�któ�ra�w tak�usys�te�ma�ty�zo�wa�ny
i stra�te�gicz�ny�spo�sób�pod�cho�dzi�do te�-
go�za�gad�nie�nia.�Da�je�my�na�szym�pra�-
cow�ni�kom�moż�li�wość�uczest�ni�cze�-
nia�wwie�lu�cie�ka�wych�warsz�ta�tach,
spo�tka�niach�i róż�ne�go�ro�dza�ju�wy�-
da�rze�niach� spor�to�wych,� na�sta�wio�-
nych� na pro�pa�go�wa�nie� zdro�we�go
try�bu�ży�cia�i edu�ka�cję�pra�cow�ni�ków
w tych� trzech� ob�sza�rach.� Pro�gram
ten� zo�stał�wdro�żo�ny�w HP�Pol�ska
wubie�głym�ro�ku�i cie�szy�się�ogrom�-
nym�po�wo�dze�niem,�zbie�ra�jąc�po�zy�-
tyw�ne�oce�ny�na�szych�pra�cow�ni�ków.
Oczy�wi�ście,� po�za� ty�mi� nie�stan�dar�-
do�wy�mi�na�rzę�dzia�mi,�HP�Pol�ska�ofe�-

ru�je�rów�nież�sze�reg�pod�sta�wo�wych
ele�men�tów�kom�pen�sa�cyj�nych,�a tak�-
że�świad�cze�nia�po�za�pła�co�we,�doktó�-
rych�na�le�żą�m.in.�opie�ka�me�dycz�na,
ubez�pie�cze�nie,�do�stęp�do obiek�tów
spor�to�wych�na te�re�nie�ca�łej�Pol�ski,
Pro�gram� Za�ku�pu�Ak�cji� Pra�cow�ni�-
czych,�a tak�że�pro�duk�tów�HP�z du�-
ży�mi�zniż�ka�mi�i in�ne.�
Do�dat�ko�wym�nie�zmier�nie�istot�-

nym� ele�men�tem� na�szej� po�li�ty�ki
we�wnętrz�nej,� o któ�rym� war�to
wspo�mnieć�jest�dba�łość�o na�szych
pra�cow�ni�ków,�kie�dy�sta�ją� się� ro�-
dzi�ca�mi.� HP� Pol�ska� od kil�ku� lat
re�ali�zu�je�we�wnętrz�ną�po�li�ty�kę�ma�-
cie�rzyń�ską.� Ofe�ru�je�my� na�szym
pra�cow�ni�kom� do�dat�ko�wy� płat�ny
urlop,� któ�ry� po�zwa�la� na dłuż�sze
po�zo�sta�nie�z dziec�kiem�w do�mu,
oraz� ła�twiej�szy�po�wrót�do pra�cy,
z wy�ko�rzy�sta�niem� zmniej�szo�ne�-
go�wy�mia�ru�eta�tu�i pra�cy�z do�mu.
HP�jest�pra�co�daw�cą,�któ�ry�nie�-

ustan�nie�dą�ży�do in�no�wa�cyj�no�ści
w sfe�rze� za�rzą�dza�nia� ka�pi�ta�łem
ludz�kim,� stąd� też� ca�ły� wa�chlarz
pro�gra�mów�i po�li�tyk,�któ�re�wspie�-
ra�ją� na�szych� me�ne�dże�rów,� dział
HR� oraz� sa�mych� pra�cow�ni�ków
w pla�no�wa�niu� ich�ka�rie�ry�w HP.�

Ka�ta�rzy�na�Błoń�sKa
Dyrektor�ds.�Personalnych

Ja�sno�okre�ślo�ne�prio�ry�te�ty
Hew�lett�–�Pac�kard�Pol�ska�jest�pra�co�daw�cą�obec�nym�na pol�skim�ryn�ku�od 20�lat.�W cią�gu�tych
dwóch�de�kad�fir�ma�dy�na�micz�nie�ro�sła,�zmie�nia�ła�się�sto�sow�nie�do po�trzeb�pol�skie�go�ryn�ku�i za�-
trud�nia�ła�naj�lep�szych�na ryn�ku�pra�cow�ni�ków.�Fir�ma�HP�Pol�ska�zna�na�jest�w bran�ży�z te�go,�że�za�-
rów�no�at�mos�fe�ra�pra�cy,�wy�so�ki�pro�fe�sjo�na�lizm�pra�cow�ni�ków,� jak� i chęć�po�mo�cy� i ucze�nia�się
od sie�bie�na�wza�jem,�jest�nie�po�wta�rzal�na.�


