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ZARZĄDZANIE KAPITAŁEM LUDZKIM W ENERGETYCE
 

MANAGEMENT HUMAN CAPITAL IN ENERGETICS

Streszczenie: Celem artykułu jest ukazanie zalet zarządzania kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach 
energetycznych. Inwestycje w rozwój intelektualny kadry są obecnie zyskowną koniecznością. Artykuł 
zawiera rozważania teoretyczne i praktyczne dotyczące relacji pracownika z organizacją. 
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strumenty konkurowania, konkurencyjność przedsiębiorstw energetycznych

Summary: 'e exhibition the advantages of management is the aim of article human capital in 
energetistic enterprises. 'e investments in intellectual development of personnel are at present 
pro*table necessity. 'e article contains the theoretical considerations and practical relating with 
organization the worker’s point of contact. 
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Wstęp
 
Współczesne zarządzanie organizacją przywiązuje bardzo dużą wagę do problemów związa-

nych z zarządzaniem zasobami ludzkimi. Kapitał ludzki stanowi obecnie wartość �rmy. Pracow-
nicy są zatem drogocennym kapitałem organizacji, w którego inwestycja przynosi wiele zysków. 

Ze względu na takie podejście stopniowo rozwinęła się polityka zarządzania zasobami 
ludzkimi, która określa cele, metody oraz wyzwania, jakie powinno spełniać prawidłowo 
działające przedsiębiorstwo. Prawidłowe gospodarowanie zasobami ludzkimi w organiza-
cji powinno być nastawione na przyciąganie, rozwój oraz utrzymywanie siły roboczej. 

Poszczególni pracownicy organizacji posiadają wiedzę i  doświadczenie praktyczne, 
które odpowiednio stosowane pozytywnie wpływa na osiąganie celów organizacji zawar-
tych w jej strategii. 

 Zarządzanie kapitałem ludzkim warunkuje także konkurencyjność organizacji. Przy 
odpowiednim zaangażowaniu fachowo dobranych zespołów ludzkich można utworzyć 
i długotrwale utrzymać przewagę konkurencyjną na rynku.

Celem niniejszego artykułu jest szersze spojrzenie na problemy związane z zarządza-
niem zasobami ludzkimi w energetyce. W związku z tym część empiryczna opracowania 
odnosi się bezpośrednio do przedsiębiorstw sektora energetycznego. Zmiany zachodzące 
obecnie na rynku energii elektrycznej powodują wszechstronną reorganizację zarządczą 
stosowaną w przedsiębiorstwach energetycznych1. 

 Przedsiębiorstwa energetyczne wprowadzają wspomniane zmiany zarządcze w niemal 
każdym obszarze swojego zarządzania. Taką konieczność wymusił na nich proces libera-
lizacji rynku energii elektrycznej w Polsce2. W ramach tego opracowania najistotniejszym 
aspektem są relacje łączące przedsiębiorstwo energetyczne z pracownikami. 

1. Znaczenie zarządzania kapitałem ludzkim w organizacji

Zarządzanie kapitałem ludzkim to kluczowy element każdej organizacji. Jak twierdzi 
R. Gri!n, wynika to z uznania, że są one cennym środkiem poprawy wydajności i uświa-
domienia sobie kosztów związanych z niewłaściwym nimi gospodarowaniem3. 

Literatura wskazuje, iż zarządzanie zasobami ludzkimi de�niowane jest w zróżnico-
wany sposób, a sam termin jest stosowany zamiennie na przykład z zarządzaniem perso-
nelem, zarządzaniem zasobami pracy, zarządzaniem kapitałem ludzkim. Mimo że niejed-
nokrotnie zarządzanie zasobami ludzkimi traktowane jest jako kontynuacja zarządzania 
personelem, de�niowane jest ono jako seria czynności związanych z różnymi aspektami 
stosunków pracownika z organizacją4. 

Funkcją zarządzania w przedsiębiorstwie jest zarządzanie pracownikiem i pracą. Pracę 
trzeba wykonać, a środkami, którymi się ją wykonuje, są pracownicy. 

1  Przedsiębiorstwo energetyczne to podmiot prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania, 
przetwarzania, magazynowania, przesyłania oraz dystrybucji paliw lub energii lub obrotu nimi. 
2  Proces liberalizacji rynku energii to wprowadzanie konkurencji w  sektorze energetycznym pomiędzy 
poszczególnymi uczestnikami rynku energii. 
3  R. Gri!n, Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2004, s. 70 i n. 
4  Ewolucja pojęcia zarządzanie zasobami ludzkimi została bardzo wnikliwie omówiona w: A. Kozdrój, 
Zarządzanie zasobami ludzkimi. Sens i rodowód terminu HRM, „Organizacja i Kierowanie” 1991, nr 1. 



Zarządzanie kapitałem ludzkim w energetyce 73

Pracowników w organizacji można klasy�kować w sposób następujący: od tych bez żad-
nych kwali�kacji, czyli na przykład ładowaczy taczek, do wiceprezesów. Oznacza to taką orga-
nizację pracy, która będzie najwłaściwsza dla istot ludzkich i taką organizację ludzi, która uczyni 
ich pracę najbardziej produktywną, efektywną i skuteczną. Oznacza to traktowanie istoty ludz-
kiej jako zasobu – jako kogoś, kto ma szczególne właściwości �zyczne, zdolności i ograniczenia 
wymagające takiej samej inżynierskiej uwagi jak własności wszystkich innych zasobów5. 

Powyższe rozważania skłaniają do wniosku, iż wzrost kapitału intelektualnego osiąga-
ny jest poprzez trwały rozwój kapitału ludzkiego. Organizacje osiągają ten cel poprzez po-
litykę szkoleniową, opracowanie skutecznego systemu motywacyjnego oraz ścieżki kariery 
zawodowej, sposób organizacji pracy, oferowane warunki pracy oraz zaplecze socjalne. 
Szczegółowo wszystkie te aspekty określane są w ogólnej polityce zarządzania kapitałem 
ludzkim, która określa organizowanie obowiązków społecznych organizacji. 

Organizacja, sporządzając opracowanie polityki ogólnej, powinna również stworzyć 
politykę dla poszczególnych obszarów styku z pracownikiem, do których należą6: 

polityka równych szans, 
zarządzanie różnorodnością, 
polityka dotycząca rozwoju pracowników, 
polityka wynagrodzenia, 
polityka dotycząca zaangażowania i partycypacji, 
polityka w zakresie stosunków pracowniczych, 
dyscyplina pracy, 
postępowanie w zakresie nadwyżki pracowników. 

Charakterystyka powyższych obszarów bezpośredniego styku organizacji z pracowni-
kiem prowadzi do kolejnych, bardzo istotnych zagadnień związanych ze znaczeniem i war-
tością wiedzy w organizacji. Wiedza jest elementem tworzącym mądrość, czyli umiejętność 
interpretacji danych i informacji w procesie nadawania znaczenia tym danym i informa-
cjom, zrozumienia ich korelacji po to, aby osiągnąć założony cel organizacyjny7. 

Najważniejszą cechą wiedzy, na którą należy zwrócić szczególną uwagę jest zdolność 
integracyjna w odniesieniu do pozostałych zasobów. Działając w oparciu o wiedzę dopro-
wadza się do zaangażowania pozostałych dostępnych zasobów przedsiębiorstwa. Wiedza 
postrzegana jako zasób strategiczny organizacji posiada również inne istotne cechy, w któ-
rych dominuje czynnik ludzki8: 

proces kreowania wiedzy odbywa się różnymi metodami, jego inicjatorem jest człowiek, 
nośnikiem wiedzy jest człowiek, ale w procesie gromadzenia, kody�kacji i prezen-

tacji wiedzy wykorzystuje się inne nośniki (wspomagane na przykład przez narzędzia in-
formatyczne) umożliwiające jej strukturyzację w postaci procedur, dokumentacji, techno-
logii, innowacji, informatycznych systemów zarządzania oraz kompetencje pracowników, 

wiedza mimo możliwych do napotkania trudności w procesie jej socjalizacji może 
być wykorzystywana przez różnych użytkowników, w różnym miejscu i czasie, 

5  P.F. Ducker, Polityka zarządzania, Wydawnictwo Nowoczesność. Akademia Ekonomiczna w  Krakowie, 
Kraków 1998, s. 28-29. 
6  M. Armstrong, Zarządzanie zasobami ludzkimi, O�cyna Ekonomiczna Kraków 2005, s. 137-145. 
7  J. Baruk, Zarządzanie wiedzą i innowacjami, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006, s. 23. 
8  B. Mikuła, Generowanie wiedzy w  organizacji, [w:] B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), 
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Wydawnictwo Del�n 2002, s. 72-73. 
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jest subiektywna w odbiorze i wieloznaczna, zatem jej interpretacja może być bar-
dzo szeroka, 

jest zasobem dynamicznym – jej rozwój następuje w procesie stosowania, połą-
czenia wiedzy kilku pracowników, przynosi efekty w postaci synergii, stąd tak popularne 
są zespołowe metody rozwiązywania problemów i poszukiwania nowych rozwiązań jak: 
burza mózgów, metoda metaplanu, zespołowe podejmowanie decyzji, 

zbyt szybko się dezaktualizuje, co jest efektem uczenia się ludzi i ciągłego podno-
szenia poziomu umiejętności, 

jest czynnikiem biznesowym redukującym ryzyko decyzyjne, 
wiedza może stanowić produkt – co ciekawe, wraz ze sprzedażą wiedzy jako produktu 

nie następuje utrata jej wartości oraz własności, wzrasta jedynie liczba jej aktualnych posiadaczy, 
wykorzystanie wiedzy nie powoduje utraty jej wartości – jak na przykład utrata 

wartości maszyn produkcyjnych wyrażona w koszcie amortyzacji. 
Zarządzanie wiedzą jest silnie zintegrowane z zarządzaniem zasobami ludzkimi, ponie-

waż członkowie załogi przedsiębiorstwa są nośnikami wiedzy. Zarządzanie wiedzą jest pro-
cesem, w wyniku którego następuje gromadzenie, interpretacja i wykorzystanie wiedzy na 
różnych poziomach organizacyjnych. W efekcie zarządzania opartego na wiedzy organizacja 
aktywizuje swój kapitał intelektualny, który powiązany jest z ludźmi, ich indywidualną wie-
dzą, kulturą i zachowaniami organizacyjnymi. Znajduje wyraz w procesach, technologicz-
nych i stosowanych rozwiązaniach innowacyjnych oraz własności intelektualnej. Zarządzanie 
wiedzą stanowi integralną część zarządzania kapitałem intelektualnym i kapitałem ludzkim. 

Z  powyższych rozważań wynika, że kapitał ludzki stanowią ludzie oraz posiadane 
przez nich kompetencje, będące kombinacją wrodzonych talentów, posiadanych predys-
pozycji 'zycznych i psychicznych, wyznawanych wartości społecznych, a także nabytych 
umiejętności i pozyskanej wiedzy. 

Wszystkie wskazane elementy kapitału ludzkiego stanowią o jego wartości i przydat-
ności dla organizacji. Wykształcenie i doświadczenie jest podstawowym atutem każdego 
pracownika, stanowi swoistą kartę wstępu do organizacji ceniących wiedzę na równi z po-
zycjami majątku trwałego wykazywanymi po stronie aktywów bilansu. 

 Chcąc opisać relacje pomiędzy kapitałem ludzkim a organizacją, należy wyznaczyć 
pewne zasady, których organizacja powinna przestrzegać9:

organizacja przez otoczenie będzie postrzegana przez pryzmat swoich pracowników, 
organizacja jest tak dobra jak dobrzy są jej pracownicy, 
organizacja powinna inwestować w proces kształcenia swoich pracowników, 
organizacja powinna pozyskiwać i utrzymywać odpowiednich pracowników, 
organizacja może wywierać wpływ na swoich pracowników, 
organizacja osiąga efekty, jeżeli umożliwi ich osiąganie na poziomie jednostki. 

Świadomość istnienia i  stosowanie powyższych zasad wynika z  faktu, że nośnikami 
wiedzy oraz kwali'kacji są jednostki (pracownicy); zdolność ich aktywowania i dobra mo-
tywacja mają sprawić, że jednostka będzie chciała wykorzystywać swój potencjał na rzecz 

9  M. Adamska, Wskaźniki oceny kapitału ludzkiego jako postawa jego analizy w  strukturze kapitału 
intelektualnego – na wybranym przykładzie, [w:] Nowoczesność przemysłu i usług. Dynamika zmian w polskim 
przemyśle i usługach, red. J. Pyka, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach wspólnie z Uniwersytetem 
Ekonomicznym w Katowicach, TNOiK Oddział Katowice, Katowice 2011, s. 400-401. 



Zarządzanie kapitałem ludzkim w energetyce 75

przedsiębiorstwa. Dzięki temu działaniu kreowane są innowacje, które w efekcie końcowym 
wpływają na poprawę skuteczności działania poprzez tworzoną dla organizacji wartość. 

W tym aspekcie zarządzania kapitałem ludzkim należy przywołać zadania menadżera 
w organizacji opartej na wiedzy10: 

położenie szczególnego nacisku na szkolenia z  wykorzystaniem różnorodnych 
metod, takich jak staże, zespołowe praktyki, budowa systemu samokształcenia, kontakty 
z klientami i dostawcami, 

kreowanie ciekawości intelektualnej poprzez śledzenie zmian w otoczeniu, 
przeciwdziałanie barierom uczenia się, 
identy!kacja i wspieranie czynników sprzyjających tworzeniu i przekazywaniu wiedzy, 
tworzenie kultury organizacyjnej poprzez warunki sprzyjające zbiorowemu uczeniu się, 
opracowywanie systemów i  metod kapitalizowania i  przekazywania użytecznej 

wiedzy w aspekcie społecznym, organizacyjnym i technologicznym, 
zapewnienie warunków sprzyjających kreatywności poprzez uwzględnienie i doce-

nienie zgłaszanych przez pracowników pomysłów i pozostawienie im marginesu swobody, 
uwzględnienie strategicznych założeń i zasobów w zarządzaniu kompetencjami –

rozwój personelu poprzez planowanie i organizowanie procesów rekrutacji, stymulowanie 
mobilności pracowników, motywowanie ich do kreowania i przekazywania wiedzy. 

Szerokie ujęcie kompetencji organizacyjnych znajdziemy w de!nicji J. Moczydłowskiej – kom-
petencje to wszelkie cechy i uprawnienia pracowników oraz organizacji, które wykorzystywane i roz-
wijane w procesie pracy służą osiąganiu celów organizacji oraz spójnych z nimi osobistych celów pra-
cowników. De!nicja ta akcentuje, że dotyczą one nie tylko konkretnych pracowników, ale również 
samych organizacji. Uwypukla ważną cechę kompetencji, jaką jest zmienność. Charakter zmienny 
mogą mieć zarówno cechy pracowników oraz organizacji, jak i cele, które mają być dzięki kompe-
tencjom osiągnięte11. Klasy!kowanie kompetencji może odbywać się według różnych kryteriów12: 

źródło nabywania kompetencji – kompetencje formalne i rzeczywiste, 
zakres merytoryczny – kompetencje wąskie i szerokie, 
dostępność – kompetencje własne organizacji i nabyte drogą wypożyczenia, 
przeznaczenie – kompetencje generalne, wspólne dla wszystkich pracowników 

i specjalistyczne, 
perspektywa czasowa – kompetencje aktualne, 
szerokość oddziaływania – wąskie kompetencje niezbędne na konkretnym stanowi-

sku pracy i kompetencje szerokie, ważne w szeroko rozumianym środowisku społecznym, 
mierzalność – łatwo lub trudno mierzalne, 
własność – kompetencje indywidualne i grupowe, 
treści – kompetencyjne i zawodowe, społeczne, biznesowe, konceptualne, 
dokładność de!niowania – zde!niowane ogólnie lub szczegółowo13. 

10  J. Bendkowski, Praktyczne zarządzanie organizacjami, kompetencje menadżerske, Gliwice 2008, s. 318-319. 
11  J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Wydawnictwo 
Di!n, Warszawa 2008, s. 58. 
12  W. Ocieczek, Kompetencje społeczne u  pracowników przedsiębiorstwa produkcyjnego, [w:] Nowoczesność 
przemysłu i usług – nowe wyzwania, red. J. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach 
wspólnie z Politechniką Śląską i TNOiK Oddział Katowice, Katowice 2012, s. 179. 
13  R. Walkowiak, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Kompetencje. Nowe trendy. Efektywność, Dom Organizatora, 
Toruń 2007, s. 65. 
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Organizacja zdająca sobie sprawę z wagi, jaką posiada jej kapitał ludzki, będzie do-
kładać wszelkich starań, aby powyższe zasady w pełni realizować. Taki stan rzeczy można 
obecnie odnaleźć w  wielu przedsiębiorstwach w  Polsce, jednak sektor energetyczny jest 
najlepszym tego przykładem. 

2. Kapitał ludzki w energetyce

 Proces liberalizacji rynku energetycznego w Polsce powoduje wszechstronną reorga-
nizację w zarządzaniu przedsiębiorstwami energetycznymi. Rozważając zagadnienia doty-
czące zasobów ludzkich w energetyce, warto przypomnieć, że działające obecnie w naszym 
kraju przedsiębiorstwa energetyczne tworzą duże zintegrowane grupy energetyczne. Do 
największych grup energetycznych należy14: 

Polska Grupa Energetyczna S.A., 
Tauron Polska Energia S.A., 
Enea S.A., 
Energa S.A., 
RWE S.A.15 

Wymienione wyżej grupy energetyczne stanowią ponad 97% udziału w polskim rynku 
energii elektrycznej. 

 W swoich strategiach grupy energetyczne posiadają utworzoną misję i wizję swojej 
działalności rynkowej. 

 Misją przedsiębiorstwa energetycznego jest dostarczanie usług i  rozwiązań energe-
tycznych w celu umocnienia pozycji konkurencyjnej klientów oraz zwiększenia jakości ży-
cia i środowiska. Przedsiębiorstwo energetyczne dzięki swoim umiejętnościom, doświad-
czeniu i wiedzy może sprostać potrzebom swoich klientów. 

 Wizja przedsiębiorstwa energetycznego to osiąganie pozycji lidera w krajowej elektro-
energetyce dystrybucyjnej. Oznacza to, że klienci będą preferować przedsiębiorstwo ener-
getyczne jako swojego dostawcę. 

 Aby realizować misję i wizję zawartą w planie strategicznym i dekomponować cele ogólne 
strategii na cele szczegółowe, potrzeba wykwali#kowanej kadry. Najistotniejszym działaniem 
przedsiębiorstwa energetycznego jest dążenie do osiągnięcia statusu dobrego pracodawcy16. 
Jednym z pięciu nadrzędnych celów grupy energetycznej Tauron Polska Energia S.A. jest roz-
wój kapitału ludzkiego. Zakłada on uruchomienie programu zarządzania talentami, intensy-
#kację współpracy z uczelniami, współpracę z pracownikami naukowymi, efektywny system 
motywacyjny i zarządzanie przez cele oraz promowanie zarządzania wiedzą w grupie17. 

Zarządzanie zasobami ludzkimi w dużych i silnych grupach energetycznych działających 
na polskim rynku energii należy rozpatrywać według ogniw łańcucha wartości tych organizacji. 

14  www.cire.pl [dostęp: 30.01.2014]. 
15  RWE S.A. – dawny warszawski STOEN. 
16  J. Brzóska, A. Karbownik, M. Kruczek, A. Szmal, Z. Żebrucki, Strategiczna karta wyników w teorii i praktyce, 
Wydawnictwo Politechniki Śląskiej w Gliwicach, Gliwice 2011, s. 133. 
17  K. Łaskawiec, Skuteczność strategii w  przedsiębiorstwie energetycznym, [w:] Nowoczesność przemysłu 
i  usług, koncepcje, metody i  narzędzia współczesnego zarządzania, red. J. Pyka, Wydawnictwo Uniwersytetu 
Ekonomicznego w  Katowicach wspólnie z  Politechniką Śląską w  Gliwicach i  TNOiK Oddział Katowice, 
Katowice 2011, s. 193. 
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Modele biznesowe grup energetycznych są różne, dlatego inaczej wyglądają ich łań-
cuchy wartości. Dla przejrzystego zobrazowania sytuacji zasobów ludzkich w poszcze-
gólnych ogniwach łańcucha wartości wybrano pełny łańcuch wartości. Model ten jest 
jednym z  najbardziej rozbudowanych modeli przedsiębiorstwa energetycznego. Jest 
podobny do dużych światowych �rm energetycznych. Wizją strategiczną konsolidacji 
tego modelu było stworzenie bardzo dużej, skonsolidowanej jednostki zorientowanej 
na pozyskiwanie paliw pierwotnych, wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła, dystry-
bucję tych mediów oraz scentralizowany obrót multienergetyczny. Według tego modelu 
skonsolidowane przedsiębiorstwo tworzy kompletny i kompleksowy układ obsługi klien-
ta w energię i  inne usługi komplementarne, zbudowany na bazie zdywersy�kowanych 
źródeł paliw pierwotnych. Utworzona skonsolidowana jednostka jest układem bardzo 
złożonym i nieograniczonym obszarowo18. Pełnym łańcuchem wartości na polskim ryn-
ku energii dysponują dwie grupy energetyczne: PGE S.A. i Tauron S.A., pozostałe grupy 
energetyczne dysponują niepełnym łańcuchem wartości. Należy w tym miejscu nadmie-
nić, że pełny łańcuch wartości grupy energetycznej zawiera ogniwo o nazwie wydobycie. 
Wydobycie jednak różni się pod względem technologicznym. Polska Grupa Energetycz-
na posiada w  swojej strukturze kopalnie węgla brunatnego, natomiast Tauron Polska 
Energia jest posiadaczem dwóch kopalni węgla kamiennego. Uwarunkowania technolo-
giczne pokazują wyraźnie złożoność problemu w zakresie doboru i kompetencji pracow-
ników tworzących zasoby ludzkie dysponujące wiedzą w dwóch tak różnorodnych tech-
nologiach wydobywczych. Rysunek nr 1 przedstawia schemat pełnego łańcucha wartości 
przedsiębiorstwa energetycznego. 

Rysunek 1. Pełny łańcuch wartości przedsiębiorstwa energetycznego
Figure 1. !e Full chain of value of energetistic enterprise

Źródło: opracowanie własne. 
 

Na podstawie schematu pełnego łańcucha wartości przedsiębiorstwa energetycznego 
można dokonać przeglądu kompetencji, które muszą posiadać grupy pracowników (zaso-
by ludzkie) z każdego ogniwa tego łańcucha. Tabela nr 1 przedstawia analizę kompetencji 
zasobów ludzkich według pełnego łańcucha wartości przedsiębiorstwa energetycznego. 

18  J. Brzóska, J. Pyka, Koncepcje i modele konsolidacji a efektywność w polskiej energetyce, [w:] Nowe kierunki 
w zarządzaniu przedsiębiorstwem – celowość, skuteczność, efektywność. Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej 
im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 427. 
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Tabela 1. Analiza kompetencji zasobów ludzkich przedsiębiorstwa energetycznego według ogniw 
pełnego łańcucha wartości 
Table 1. Analysis of competence of human supplies energetistic enterprise according to links of full 

chain of value

Ogniwo 
łańcucha 

Kompetencje zasobów ludzkich

Wydobycie 
Umiejętności w zakresie wydobycia węgla, znajomość przepisów prawnych, norm 
ochrony środowiska, znajomość prawa geologicznego 

Wytwarzanie 
i OZE1

Umiejętności w  zakresie wytwarzania energii elektrycznej zarówno ze źródeł 
konwencjonalnych, jak i odnawialnych źródeł energii, znajomość norm ochrony 
środowiska (szczególnie w  aspekcie poziomów emisji szkodliwych gazów 
przedostających się do atmosfery w procesie produkcji energii w oparciu o techniki 
węglowe) 

Obrót 
hurtowy 

Umiejętność w zakresie hurtowego obrotu energią elektryczną, znajomość giełdy 
energii elektrycznej oraz zagadnień prawnych 

Dystrybucja 
Umiejętność przesyłania energii elektrycznej w  oparciu o  nowe technologie 
(inteligentne sieci przesyłowe), stosowanie innowacyjnych technologii w aspekcie 
układów pomiarowych 

Sprzedaż 

Umiejętność skutecznych technik sprzedaży, znajomość praw ekonomicznych, 
prawa handlowego oraz elementów prawa gospodarczego, ze szczególnym 
uwzględnieniem tworzenia odpowiednich umów handlowych regulujących 
wzajemne prawa i obowiązki sprzedawcy i klienta 

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela nr 1 przedstawia złożoność problemu kompetencji poszczególnych grup pra-
cowników (zasobów ludzkich) zatrudnionych w zintegrowanym przedsiębiorstwie ener-
getycznym. Każde ogniwo łańcucha wartości posiada swoje jednostki organizacyjne, a te 
posiadają pracowników. Pracownicy poszczególnych jednostek nie muszą znać technologii 
z innych ogniw łańcucha. Organizacja wymaga od pracowników fachowości w swojej dzie-
dzinie. Trudno jest poznać jednemu pracownikowi złożoność zarządzania w całym dużym 
zintegrowanym przedsiębiorstwie energetycznym. Pracownicy są zatrudnieni co prawda 
w  jednym przedsiębiorstwie energetycznym, lecz cechuje ich inny obszar wiedzy, znają 
inne technologie i techniki swojej pracy, a przede wszystkim posiadają różne kompetencje. 

 Do najczęściej wymienianych kompetencji społecznych pracowników zaliczamy mię-
dzy innymi: komunikatywność, motywowanie innych, kreatywność, etyczność, myślenie 
strategiczne, rozwiązywanie kon/iktów, radzenie sobie w  sytuacjach trudnych –streso-
wych, umiejętność pracy w zespole, zaangażowanie, asertywność, dokładność i punktual-
ność. W tabeli nr 2 przedstawiono opis wybranych kompetencji społecznych, które powin-
ni posiadać pracownicy przedsiębiorstw energetycznych. 
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Tabela 2. Kompetencje społeczne pracowników przedsiębiorstw energetycznych 

Table 2. !e social Competences of workers of energetistic enterprises 

Kompetencje
Opis kompetencji zasobów ludzkich przydatnych 

w  przedsiębiorstwie energetycznym 

komunikatywność 
umiejętność komunikowania się z innymi pracownikami, szczególnie 
z innego ogniwa łańcucha wartości, przekazywanie im swoich intencji 
oraz odczytywanie intencji innych 

motywowanie innych 
umiejętność wpływania na innych aby wykonywali swoje zadania bez 
przymusu zewnętrznego, z przekonania 

kreatywność umiejętność rozwiązywania trudnych sytuacji 

etyczność 
podejmowanie decyzji zgodnie ze swoimi wewnętrznymi 
przekonaniami, nie krzywdząc przy tym innych współpracowników 

myślenie strategiczne myślenie w dłuższej perspektywie czasowej 

rozwiązywanie kon(iktów umiejętność dojścia do porozumienia 

radzenie sobie 
w trudnych sytuacjach 

umiejętność podejmowania właściwych decyzji pod wpływem stresu 

umiejętność pracy 
w zespole 

umiejętność współpracy z innymi osobami 

zaangażowanie umiejętność pracy z wewnętrznym przekonaniem, poświęcenie 

asertywność posiadanie i obrona własnego zdania, pewność siebie 

sumienność i dokładność dbanie o szczegóły, wysoka jakość pracy 

punktualność terminowość wykonywania powierzonych zadań 
Źródło: opracowanie własne. 

Z treści tabeli nr 2 wynika, iż de)niowanie poszczególnych kompetencji zasobów ludz-
kich w przedsiębiorstwie energetycznym jest dość zbieżne z danymi literaturowymi. Kom-
petencje w dużej mierze są kojarzone z umiejętnościami, które powinni posiadać pracow-
nicy z różnych ogniw łańcucha wartości zintegrowanej grupy energetycznej. 

Największa grupa pracowników przedsiębiorstw energetycznych powinna posiadać 
kompetencje, których atrybutem jest wiedza i umiejętności. 

Najbardziej pożądanymi kompetencjami w grupie stanowisk kierowniczych przedsię-
biorstw energetycznych są: zaangażowanie, myślenie strategiczne, radzenie sobie w trud-
nych i  stresowych sytuacjach oraz kreatywność. Wymienione atrybuty dają nam obraz 
współczesnego lidera organizacji mającego wizję na przyszłość, zaangażowanego w sprawy 
)rmy i  posiadającego umiejętność pracy w  warunkach niepewnego, liberalizującego się 
rynku energii elektrycznej. Mniej pożądaną kompetencją jest sumienność i dokładność. 

Obecnie często podnoszona jest ranga pracy zespołowej jako ważnego czynnika wpły-
wającego na pozytywne funkcjonowanie przedsiębiorstwa zarówno w sferze wewnętrznej, 
jak i zewnętrznej. 

Bardzo trudno uzyskać sytuację, aby jedna osoba posiadała wszystkie scharakteryzo-
wane w tabeli nr 2 kompetencje. Ważne jest określenie tych najbardziej istotnych dla dane-
go stanowiska pracy. 

Obecnie najbardziej pożądaną kompetencją społeczną w zintegrowanym przedsiębior-
stwie energetycznym jest kreatywność, której nośnikiem niewątpliwie są zasoby ludzkie w tej 
organizacji. Kreatywność to proces myślowy pracowników prowadzący do powstania no-
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wych pomysłów, koncepcji uzyskania oryginalnych rozwiązań. Kreatywność jest procesem 
rozwijania i wyrażania nowatorskich pomysłów w celu rozwiązywania problemów lub zaspo-
kojenia potrzeb. Jest nie tyle talentem, ile celowym procesem wytwarzania innowacji19. Obec-
nie w przedsiębiorstwach energetycznych innowacje są bardzo istotne, ponieważ pomysłowe 
rozwiązania bezpośrednio i pośrednio wpływają na konkurencyjność grup energetycznych. 

Kreatywność każdej jednostki jest funkcją trzech komponentów: wiedzy, umiejętności 
twórczego myślenia i motywacji. Na wyżej wymienione komponenty kierownicy przedsię-
biorstw energetycznych mogą już mieć wpływ poprzez stworzone warunki i klimat w miej-
scu pracy. 

Wśród cech wyróżniających organizacje wspierające kreatywność można wyróżnić 
istotne cechy charakterystyczne20: 

kierownictwo akceptuje podejmowanie ryzyka, 
nowe pomysły i nowe metody działania są dobrze widziane, 
przepływ informacji jest swobodny, 
pracownicy mają dostęp do źródeł wiedzy, 
dobre pomysły są wspierane przez ludzi ze ścisłego kierownictwa, 
osoby kreatywne są nagradzane.

Zasoby ludzkie wykazujące kreatywność są cennym kapitałem przedsiębiorstw ener-
getycznych w warunkach gruntownych przemian, jakie obecnie dotykają cały sektor ener-
getyczny w Polsce. 

Przegląd problemów z dziedziny zarządzania kapitałem ludzkim w energetyce jest bar-
dzo istotny, ponieważ to od mądrości ludzi zatrudnionych w energetyce zależy obecnie wy-
soki poziom konkurencyjności przedsiębiorstw energetycznych. Energia elektryczna jest 
obecnie produktem nieodzownym w funkcjonowaniu całej gospodarki. Zarówno gospo-
darstwa domowe, jak i wszystkie podmioty gospodarcze uzależnione są od tego produktu. 

Na koniec empirycznych rozważań wypada przypomnieć, że konkurencyjność polskiej 
gospodarki uzależniona jest od konkurencyjności jej głównych branż. Szczególnego znaczenia 
w tym zakresie nabiera przemysł ciężki, w tym przemysł wydobywczy i sektor energetyczny. 

Podsumowanie
 
Kapitał ludzki stanowi obecnie bardzo istotny i ceniony aspekt działalności przedsiębior-

stwa. Odpowiedni proces zarządzania tym kapitałem prowadzi organizację do odnoszenia suk-
cesów w niemal wszystkich obszarach swojej działalności. Potwierdza się stwierdzenie, że or-
ganizacja jest tak dobra, jak dobrzy są jej pracownicy. Rozwijanie zainteresowań kapitału ludz-
kiego, zarządzanie talentami i współpraca organizacji z uczelniami promuje innowacje, które 
przyczyniają się do rozwijania konkurencyjności przedsiębiorstw działających na rynku. 

 Obecnie bardzo istotną rolę odgrywa kapitał ludzki w energetyce. Przedsiębiorstwa 
energetyczne zaczęły doceniać rozwój intelektualny swoich pracowników dopiero w aspek-
cie przemian związanych z   liberalizacją rynku. Inwestycja organizacji energetycznych 
w wiedzę, umiejętności i kreatywność swoich pracowników stała się koniecznością. 

19  Zarządzanie kreatywnością i innowacją. Harvard Business Essentials, Wydawnictwo MT Biznes, Konstancin-
Jeziorna 2005, s. 123. 
20  Ibidem, s. 148. 
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 Aby skutecznie konkurować, myśleć strategicznie i realizować plany taktyczne w swo-
jej rynkowej działalności, organizacja energetyczna zmuszona jest posiadać wysoko wy-
kwali�kowanych pracowników. 

Istotną rolę odgrywa tutaj rola skutecznego motywowania pracowników zarówno do 
pracy, jak i do rozwijania swoich talentów. Ciągłe podnoszenie kwali�kacji i intelektualny 
rozwój kadry powinien być nagradzany. System nagród powinien pobudzać pracowników 
do zdobywania nowych umiejętności teoretycznych i praktycznych. Nagrody, szczególnie 
o charakterze �nansowym, powinny pozytywnie wpływać na decyzję pracowników o dal-
szym samorozwoju. Podejmowanie przez pracowników dalszej nauki, która może wyrażać 
się na przykład podjęciem studiów czy realizacją kolejnego kierunku studiów podyplomo-
wych, wzbogaca umiejętności zasobów ludzkich organizacji. 

Korzystanie organizacji energetycznych z wiedzy swoich pracowników i inwestowanie 
w dalszy ich rozwój prowadzi do wysokich osiągnięć rynkowych. Stosowanie i długotrwałe 
utrzymywanie przewagi konkurencyjnej na liberalizującym się rynku energii elektrycznej 
stanowi obecnie bardzo duże wyzwanie dla grup energetycznych. Odpowiednie zarządza-
nie zasobami ludzkimi pozwala ten ambitny plan o charakterze strategicznym realizować. 

Reasumując zawarte w  artykule rozważania, należy stwierdzić, że zarządzanie kapi-
tałem ludzkim jest obecnie bardzo istotnym punktem działalności organizacji, zaś samo 
inwestowanie w rozwój intelektualny swoich pracowników stanowi niezwykle pozytywny 
i rentowny aspekt działalności organizacji, która w ten sposób ma szansę skutecznie kon-
kurować i odnosić szereg rynkowych zwycięstw, zwiększając swoje wyniki. 
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