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najważniejszajestdobraenergia
Z TadeuszemskoBlem,
Prezesem Zarządu PKP
Energetyka S.A.,
rozmawia Grzegorz Kozicki.

– Gratuluję sukcesu, firma PKP
Energetyka s.a. zdobyła tytuł
„odp ow ied zialn y Prac od awca – Lider Hr 2012”. Czym dla
Panajesttowyróżnienie?
– Satysfakcją,ponieważPKPEnergetyka S.A.zdobyłatowyróżnienie
po raz drugi. Potwierdza to słusznośćrealizowanejstrategiiw zakresie stwarzania w naszej firmie dobrze zarządzanego i bezpiecznego
miejscapracy.
– Cojeszczeczynifirmępożądanympracodawcą?
– Spośród mocnych stron spółki
z pewnościąwartowymienićobo-

wiązujące u nas prospołeczne nastawienie,którew codziennejdziałalnościprzejawiasięuwzględnianiem int er es ów prac own ic zych.
Prospołeczna kultura organizacyjna w połączeniu z nowoczesnymi
standardami zarządzania sprawiła,
że PKP Energetyka może się pochwalićwysokimpoziomemidentyfikacji pracowników ze spółką
oraz długoletnimi stażami naszej
załogi, co z pewnością jest wyznacznikiem przyjaznej atmosfery
i dobrychwarunkówpracypanującychw firmie.
– Jakważnąrolęodgrywaszeroko rozumiana jakość zatrudnieniaw rozwojufirmy?
– Bezwątpieniacelepolitykipersonalnejmusząodpowiadaćcelomstrategicznymfirmy,a tymsamymwspieraćbudowaniejejpozycjirynkowej.
Takteżjestw PKPEnergetyka.Podnoszeniekompetencjipracowników,
wykorzystywanie nowoczesnych
metodzarządzaniapersonelem,budow an ie odp ow iedn iej kult ur y
organizacyjnej czy też tworzenie
efektywnych systemów wynagrodzeń–wszystkietedziałaniazmierzajądo osiągnięciawyznaczonych
przeznasząspółkęcelówstrategicznych. Przez wszystkie lata naszej
działalności pracownicy stanowili
najważniejszy element budowania
pozycjirynkowejspółkii towłaśnie

dziękinimjesteśmyw miejscu,jakieobecniezajmujemy.
– Wspomniał Pan o budowaniu
kulturyorganizacyjnej,cow przypadkuPKPEnergetykajestnajważniejszew tejsferze?
– Budując kulturę organizacyjną
PKP Energetyka, promujemy takie
wartości,jakzorientowaniena klienta, innowacyjność, aktywność kadryzmierzającądo podnoszeniakonkurencyjności całej spółki, a także
kultywowaniehistoriii tradycjinaszejfirmy.
– Kadra spółki PKP Energetyka
mazapewnionyszerokiwachlarz
możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji. Jaki model stosujew tymobszarze?
– Naszympracownikomumożliwiamyrozwójzawodowyna kilkaspo-

sobów. Obecnie PKP Energetyka
prowadzi około 700 szkoleń rocznie. W najbliższym czasie zostaną
wdrożone specjalne akademie rozwoju dla strategicznych grup pracowników. Wykorzystujemy również możl iw oś ci przek az yw an ia
wiedzyw ramachnaszejspółki–są
tom.in.szkoleniaprowadzoneprzez
przełożonych, współpracowników
lub wewnętrznych trenerów kompetencji, staże i rotacje pracownikówna określonychstanowiskach,
a także transfer wiedzy nabytej
na szkoleniach zewnętrznych. Innymnarzędziempodnoszeniakwalifikacji naszej kadry jest system
dofinansowania do studiów wyższych i podyplomowych, a także
kursów językowych podejmowanychprzezpracownikówz ichwła-

■ PKP Energetyka S.A. to największy ogólnopolski alternatywny dostawca energii elektrycznej. Spółka prowadzi działalność w czterech
obszarach: sprzedaż i dystrybucja energii elektrycznej przeznaczonej
zarówno dla przewoźników kolejowych (energia trakcyjna), jak i klientów indywidualnych oraz biznesowych (energia nietrakcyjna), usługi
elektroenergetyczne, a także sprzedaż paliw przeznaczonych dla pojazdów szynowych. PKP Energetyka S.A. posiada własną sieć dystrybucyjną zlokalizowaną zarówno w centrach dużych miast, jak
i na terenach słabiej zurbanizowanych. Spółka zatrudnia ponad 7 000
osób pracujących, w Centrali, Oddziałach oraz 15 Zakładach regionalnych. W 2011 r. PKP Energetyka S.A. osiągnęła około 2,96 mld zł
przychodów ze sprzedaży oraz blisko 71 mln zysku netto. W tym czasie spółka sprzedała niemal 5,4 TWh energii elektrycznej.

snejinicjatywy.Coważne,wszystkieszkoleniaprowadzonew naszej
spółce, tworzą spójny System Zarządzania Kompetencjami, którego
celemjestposzerzaniei dostosowywanie kompetencji pracowników
zgodnie z wymogami rynkowymi
oraz potrzebami PKP Energetyka,
związanymiz obecnymii przyszłymistanowiskamipracy.
– a jakdokończyłbyPanzdanie:
wartoinwestowaćw rozwójintelektualnyfirmy,ponieważ…
– …ponieważrozwójpracowników
przekładasięna efektywnośćfirmy
i jej pozycję rynkową. Dzięki pracownikompodnoszącymswojekwalifikacje,firmastajesiębardziejinnowacyjna, a tym samym bardziej
konkurencyjna. Inwestycje w rozwójkadry,toinwestycjew rozwój
całejfirmy,któremająszansęzwrócićsiępotemw postaciwiększych
przychodów.
– CzymPKPEnergetykas.a. wyróżnia się na tle innych firm ze
swojejbranży?
– Choć nazwa naszej spółki może
kojarzyć się z rynkiem kolejowym,
towartowiedzieć,żePKPEnergetyka S.A.jestnajwiększymalternatywnymdostawcąenergiinietrakcyjnej,
realizującym umowy kompleksowe
orazprowadzącymsprzedażna zasadach TPA. Spośród innych dostawcówi sprzedawcówenergiiwyróżnia

naswłasnasiećdystrybucyjnazlokalizowanana tereniecałegokraju–zarównow centrachdużychmiast,jak
i na terenach słabiej zurbanizowanych o niedostatecznie rozwiniętej
infrastrukturzeelektroenergetycznej.
Coważne,stalerozbudowujemynasząsieć,a w samym 2011r.wykonaliśmy ponad 2 600 nowych przyłączeń.W obszarzeusługwyróżnianas
przede wszystkim kompleksowość
oferty realizowanej przez wysokiej
klasy specjalistów wyposażonych
w nowoczesnysprzęttechniczny.
– Jak wyglądają plany na przyszłość? Co w najbliższych latach
czekaspółkę?
– Zakładamy dalszy, równie dynamiczny rozwój we wszystkich obszar ach dział aln oś ci. Na kon iec
2012r.zaplanowanesądużeinwestycjew modernizacjęi rozbudowę
sieci, poszerzanie oferty, zarówno
w obszarze sprzedaży energii, jak
również usług elektroenergetycznych.Ponadtoplanujemyzakończenie budowy ogólnopolskiej sieci
18w pełnizinformatyzowanychi samoobsługowych stacji paliw dla
przewoźnikówkolejowych.Rozpatrujemyrównieżbudowęwłasnych
źródełwytwarzania,alesątona razieplanyna bardziejodległyczas.

spotkaniez życzliwością Jasnookreślonepriorytety
i profesjonalizmem
Z JanemBaJno,
Prezesem Zarządu SK banku,
rozmawia Grzegorz Kozicki.

– rozpoczęty rok 2012, sK bank
możez pewnościązaliczyćdo udanych–dynamicznyrozwój,sprawna realizacja przyjętych planów.
Do pasmasukcesówdołączasięprzyznany tytuł „odpowiedzialny Pracodawca – Lider Hr 2012”. Jak
skomentujePantędobrąpassę?
– Mamyprawobyćdumniz osiągniętychw ostatnichlatachefektów.DynamicznyrozwójSKbankuzawdzięczamy dopasowanej do obecnych
realiówstrategiidziałaniaorazzaangażowanej,ciężkiejpracyzałogi.Niezwykleważnejestzrozumieniei upowszechnienieprzezpracownikówzasad
orazfilozofiidziałaniaSKbanku,która zasadniczo różni się od filozofii
działaniabankówkomercyjnych.Podstawątejfilozofiijestbudowaniepartnerskichrelacjiz klientamii dopasowanienaszejofertyproduktowejdo ich
potrzeb,jakteżtworzeniedlakredytobiorców bezpiecznych warunków
działania.Dlaklientówoznaczatozarówno czytelne warunki współpracy
pozbawione jakichkolwiek ukrytych
zagrożeń,jaki pomocw rozwiązywaniu trudności.Wspieramy także rozwójlokalnychśrodowisk,w których
działająplacówkiSKbanku.Właśnie
takie,konsekwentnierealizowanedziałania,powodująniezwykledynamicz-

ny wzrost liczby nowych, i co niezwykleważne,lojalnychklientów.
– Którez ostatnichwydarzeńbyło
najważniejszejeślichodzio szeroko
rozumianyrozwójbanku?
– Bezwątpieniabardzoważnymelementem,któryprzyczyniłsiędo rozwojuSKbankubyłprzeprowadzony
w zeszłym roku rebranding. W jego
wyniku Spółdzielczy Bank Rzemiosła i Rolnictwa przyjął nową nazwę
handlową„SKbank”i coza tymidzie,
nowe logo. Zastosowanie przyjaznej
okukolorystykiorazłatwejdo zapamiętanianazwyspowodował,żestaliśmysięrozpoznawalni,nietylkona lokalnymrynku,a toz koleiprzełożyło
sięna dużezainteresowanieoferowanymiprzeznasproduktamii usługami.Z koleiwejściena rynekCatalist
na warszawskiej Giełdzie Papierów
Wartościowych,wzmocniłonasząpozycjęrynkową.Osiągniętewynikiprzerosłynaszeoczekiwania,a obserwatorzyz podziwemodnotowująbardzo
wysoki wzrost stabilnych funduszy
własnych,sumybilansowej,depozytówi klientówSKbanku.
– Jakie plany chciałby Pan zrealizowaćjeszczew tymroku?
– Planówjakzwyklejestwiele.Przede
wszystkim chcemy w jeszcze większym stopniu dopasować ofertę produktowąSKbankudo zapotrzebowania klientów i usprawnić obsługę.
Równieważnejest,byznaczącopowiększyć fundusze własne i tym samymwzmocnićbezpieczeństwofunkcjonowania SK banku. Wszystkie te
działaniamająna celuutrwaleniezaufania klientów, a także pozyskanie
kolejnychczłonkówSKbankuaktywniewspierającychnaszrozwój.
– CzęstomówiPano tym,żesiłęsK
bankustanowiąw dużejmierzetworzącyją ludzie.JakPantorozumie?
– Tak, uważam, że najważniejszym
czynnikiem rozwoju SK banku, po-

dobniejakkażdejfirmy,jestczynnik
ludzki.Tood ludzi,ichwiedzy,umiejętności, rozumienia stawianych im
zadań i celów, zaangażowania w realizację powierzonych zadań, zależy
byti rozwójfirmy.Niedo przecenieniajestrównieżumiejętnośćdziałania
w zespole.
– Jak zatem wygląda inwestycja
w rozwójpracowników?
– Wszystkichpracowników,bezwzględu na zajmowane stanowisko, staramysiętraktowaćz należytymszacunkiem,jakpartnerówi członkównaszej
bankowej rodziny. Stwarzamy im
warunkido pogłębianiawiedzyi zdobytych już umiejętności, zarówno
na szkoleniachzewnętrznych,jaki wewnętrznych.Zarazemw ramachfunduszusocjalnego(i nietylko)prowadzimy wiele działań inspirujących
i integrującychzałogę.
– na koniecproszęzachęcićczytelnikówdo skorzystaniaz Państwaoferty–dlaczegowartopo niąsięgnąć?
– Oferujemy bardzo przyjazne i dochodoweproduktydepozytowe.Każdymożeu nasliczyćna indywidualne
potraktowanie: staramy się wsłuchiwaćw potrzebyklientówi dopasowywaćofertęproduktowądo ichpotrzeb.
Nie stosujemy żadnych „kruczków”
czy „gwiazdek”, mających na celu
ukrycieprawdziwychkosztówkredytówbądźrzeczywistegooprocentowania depozytów. I nie zapominamy
o swoich klientach również w sytuacjach kryzysowych – gdy borykają
sięz przejściowymikłopotami,zawsze
mogą liczyć na naszą pomoc. U nas
klient zawsze spotka się z życzliwą
i fachową obsługą oraz doradztwem.

Hewlett–PackardPolskajestpracodawcąobecnymna polskimrynkuod 20lat.W ciągutych
dwóchdekadﬁrmadynamicznierosła,zmieniałasięstosowniedo potrzebpolskiegorynkui zatrudniałanajlepszychna rynkupracowników.FirmaHPPolskaznanajestw branżyz tego,żezarównoatmosferapracy,wysokiprofesjonalizmpracowników,jaki chęćpomocyi uczeniasię
od siebienawzajem,jestniepowtarzalna.

Największymdowodemna potwierdzeniefaktu,żeHPjestpostrzegany jako atrakcyjny i wartościowy
pracodawcajestliczbaotrzymywanychprzeznasaplikacji–zarówno
od kończącychstudiamłodychludzi,jaki doświadczonychjużmenedżerówi specjalistów.
Od początkuistnieniafirmyzarównona świecie,jaki w Polsce,
firmaHPbardzoodpowiedzialnie
podchodzido kwestiizarządzania
kapitałem ludzkim. O tym, jak
poważnie traktujemy ten obszar
działania firmy może świadczyć
dużaliczbaróżnorodnychglobalnych programów wspierających
zarządzanieludźmi,botowłaśnie
onisąnajwiększąsiłąfirmy.
PrzyznanyHewlett-PackardPolskatytuł„OdpowiedzialnyPracodawca–LiderHR 2012”wyraźnie
potwierdza filozofię funkcjonującąw naszejfirmie,w myśl,której
człowiekjestpriorytetem.Bezzaangażowanych, zmotywowanych
i kompetentnychpracownikównie
moglibyśmyosiągaćnaszychsukcesów w sferze biznesowej i stać
się liderem rynku IT. Ta świadomość jest naszym motywatorem
do projektowaniai wdrażaniakolejnychprogramówdlapracowników,którychcelemjeststałepodnoszenie ich kwalifikacji, rozwój
talentów,aletakżenagradzanieich
zaangażowaniai pracy,jakąwkładająw sukcesswóji firmy.
Od kilku lat głównym elementem strategii HR jest budowanie
potencjału kompetencyjnego po-

zwalającegona rozwójnaszychpracowników,w tymwewnętrzneawanse. Wszystkie wakaty, włączając
w tostanowiskaw ramachstruktur
regionalnychi globalnych,ogłaszane są w pierwszej kolejności naszympracownikom,dlategoponad
połowawszystkichrekrutacjiw firmietorekrutacjewewnętrzne.
Biorącpod uwagędynamikęrozwoju firmy, właściwe traktowanie
pracownikajestpo prosturozsądne
i opłacalne. Zmotywowany, zaangażowanypracowniktodługofalowai szybkozwracającasięinwestycja. Mając to na uwadze, HP
postanowiłododatkowozainwestować w motywowanie i budowanie
zaangażowania swoich pracowników, wykorzystując do tego równieżProgramHPWellness.Filarami tego programu są: Zdrowie
Fizyczne, Zarządzanie Finansami
i ZarządzanieStresem.Jesteśmyjednąz niewielufirmna polskimrynku,któraw takusystematyzowany
i strategicznysposóbpodchodzido tegozagadnienia.Dajemynaszympracownikom możliwość uczestniczeniaw wieluciekawychwarsztatach,
spotkaniachi różnegorodzajuwydarzeniach sportowych, nastawionych na propagowanie zdrowego
trybużyciai edukacjępracowników
w tych trzech obszarach. Program
ten został wdrożony w HP Polska
w ubiegłymrokui cieszysięogromnympowodzeniem,zbierającpozytywneocenynaszychpracowników.
Oczywiście, poza tymi niestandardowyminarzędziami,HPPolskaofe-

rujerównieższeregpodstawowych
elementówkompensacyjnych,a takżeświadczeniapozapłacowe,do którychnależąm.in.opiekamedyczna,
ubezpieczenie,dostępdo obiektów
sportowychna tereniecałejPolski,
Program Zakupu Akcji Pracowniczych,a takżeproduktówHPz dużymizniżkamii inne.
Dodatkowymniezmiernieistotnym elementem naszej polityki
wew nętrzn ej, o któr ym wart o
wspomniećjestdbałośćo naszych
pracowników, kiedy stają się rodzicami. HP Polska od kilku lat
realizujewewnętrznąpolitykęmacierzyńską. Oferujemy naszym
pracownikom dodatkowy płatny
urlop, który pozwala na dłuższe
pozostaniez dzieckiemw domu,
orazłatwiejszypowrótdo pracy,
z wykorzystaniem zmniejszonegowymiaruetatui pracyz domu.
HPjestpracodawcą,którynieustanniedążydo innowacyjności
w sferze zarządzania kapitałem
ludzkim, stąd też cały wachlarz
programówi polityk,którewspierają naszych menedżerów, dział
HR oraz samych pracowników
w planowaniu ich kariery w HP.
KatarzynaBłońsKa
Dyrektords.Personalnych
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