Możliwości rozwoju dla

absolwentów technikum
w PKP Energetyka
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Struktura sektora kolejowego w Polsce
Zarządcy infrastruktury kolejowej

• 15 podmiotów
• największy z nich to PKP
PLK

Przewoźnicy

• operator OSD
• dostawca energii trakcyjnej
• podmiot utrzymujący sieć
trakcyjną

• 103 przewoźników (m.in.
PKP Intercity, PKP Cargo,
Koleje Mazowieckie)
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Jeden z największych funduszy inwestycyjnych na świecie

4 200

pracowników w całej Polsce
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Obszarów Obsługi i Dystrybucji
i Zakładów

1

7 000
25 000

jedyny OSD działający na terenie
całej Polski.

∞

obiektów energetycznych
km serwisowanej sieci trakcyjnej

Innowacyjne projekty
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Struktura organizacyjna
Grupa Kapitałowa PKP Energetyka
PKP Energetyka
Oddział Dystrybucja
Energii Elektrycznej
Oddział Usługi
Oddział Obrót
Energią Elektryczną

Oddział Paliwa

Oddział Zielona
Energia
PKP
Energetyka Obsługa

• Dostarczanie energii elektrycznej na potrzeby trakcyjne oraz na potrzeby obiektów zlokalizowanych w pobliżu linii kolejowych
• Jedyny podmiot dystrybuujący energię trakcyjną

• Piąta największa sieć pod względem długości (20,2 tyś. km)
• Podmiot realizujący usługi utrzymaniowe sieci trakcyjnej
• Lider na rynku budowy i modernizacji kolejowej infrastruktury energetycznej
• Handel energią elektryczną

PKP Energetyka

• Wiodący dostawca energii trakcyjnej
• Lider rynku sprzedaży oleju napędowego do spalinowych pojazdów trakcyjnych

• Druga największa sieć stacji dla kolei w Europie
• Projekty związane z inwestycjami w odnawialne źródła energii
• Realizacja programu Zielona Kolej
• zwiększenie podaży energii z odnawialnych źródeł

• Utrzymuje majątek dystrybucyjny PKP Energetyka
• Dba o niezawodność w dostawach energii elektrycznej
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Nasza Strategia 2030…
Podstawą naszej strategii jest Nasze DNA.

Strategię realizujemy w oparciu
o nasze wartości:

 Jesteśmy ogólnopolską firmą
o charakterze infrastrukturalnym.
 Działamy na istniejących rynkach
o charakterze regulowanym.
 Rozwijamy się dzięki inwestycjom,
akceptujemy niski poziom ryzyka.
 Ważna jest dla nas przewidywalna,
długoterminowa, niespekulacyjna marża
oparta o wieloletnie kontrakty.
 Naszą siłą jest zaangażowanie
pracowników i transparentne zasady
działania.
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Zawody potrzebne w PKP Energetyka
TECHNIK ELEKTROENERGETYK
TRANSPORTU SZYNOWEGO
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik
elektroenergetyk transportu szynowego nauczy się:

 montowania i eksploatacji sieci zasilających,
doprowadzających energię do urządzeń
trakcyjnych;
 montowania i eksploatacji sieci trakcyjnej oraz
pomocniczych urządzeń trakcyjnych;
 wykonywania obsługi, diagnostyki i przeglądów
środków transportu szynowego;
 wykonywania napraw środków transportu
szynowego;
 prowadzenia dokumentacji eksploatacyjnej i
technicznej sieci trakcyjnych i środków transportu
szynowego.

TECHNIK ELEKTRYK
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik elektryk
powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań:

 montowania i uruchamiania maszyn, urządzeń
elektrycznych na podstawie dokumentacji technicznej;
 wykonywania i uruchamiania instalacji elektrycznych na
podstawie dokumentacji technicznej;
 lokalizowania i usuwania uszkodzeń maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych;
 oceniania stanu technicznego maszyn, urządzeń
i instalacji elektrycznych po montażu i naprawie;
 montowania i naprawiania układów sterowania, regulacji
i zabezpieczeń maszyn i urządzeń elektrycznych;
 dobierania, montowania i sprawdzania działania środków
ochrony przeciwporażeniowej.
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Elektromonter
PKP ENERGETYKA
OBSŁUGA

KIERUNKI ROZWOJU

ZADANIA






Wykonywanie prac budowlanych i utrzymaniowych
urządzeń elektroenergetycznych nN i SN (podstacje
trakcyjne, stacje transformatorowe rozdzielcze, linie
napowietrzne kablowe, układy pomiarowe, układy
sterowania)
Diagnostyka oraz usuwanie awarii i uszkodzeń
infrastruktury oraz urządzeń elektroenergetycznych
Wykonywanie pomiarów elektrycznych np. napięcia,
prądu, rezystancji, impedancji pętli zwarcia
Obsługa układów automatyki rozdzielni nN, montaż
i obsługa układów pomiarowych półpośrednich
i bezpośrednich







Starszy Elektromonter Kwalifikowany – specjalizacja i samodzielność
w zakresie wykonywania zaawansowanych zadań
Automatyk – specjalizacja w kierunku diagnostyki, pomiarów
oraz automatyki EAZ i obsługi programowalnych sterowników polowych
Brygadzista – specjalizacja w kierunku wiedzy eksperckiej oraz kierowania
zespołem
Dyspozytor zasilania – specjalizacja w kierunku prowadzenia ruchu urządzeń
oraz sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej

pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia – studia dofinansowane przez PKPE:
 Inżynier Elektromonter - specjalizacja w kierunku wiedzy eksperckiej,
obsługi zaawansowanych systemów IT, możliwość nabycia uprawnień
budowlanych
 Menedżerski – kompleksowa wiedza ekspercka z zakresu elektroenergetyki,
specjalizacja w kierunku zarządzania pracą podległych brygad w Rejonie,
zespół 20-40 osób
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Elektromonter
PKP ENERGETYKA
ODZIAŁ USŁUGI

KIERUNKI ROZWOJU

ZADANIA








Wykonywanie prac budowlanych i utrzymaniowych sieci
trakcyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych
z wykorzystaniem pociągu sieciowego oraz
specjalistycznych maszyn budowlanych
Prowadzenie prac eksploatacyjnych sieci trakcyjnej:
konserwacja, budowa, pomiary
Diagnostyka oraz usuwanie awarii i uszkodzeń sieci
trakcyjnej oraz urządzeń elektroenergetycznych
Wykonywanie nadzorów na sieci trakcyjnej na zlecenie
firm zewnętrznych
Obsługa urządzeń technicznych na pociągu sieciowym:
agregatu prądotwórczego, wypornicy, wyciągarki, podestu
ruchomego, dźwigu oraz innych specjalistycznych
urządzeń






Starszy Elektromonter Kwalifikowany – specjalizacja i samodzielność
w zakresie wykonywania zaawansowanych zadań
Kierownik pociągu, Maszynista – specjalizacja w kierunku nabycia uprawnień
niezbędnych do prowadzenia pojazdów szynowych
Brygadzista – specjalizacja w kierunku wiedzy eksperckiej oraz kierowania
zespołem
Dyspozytor zasilania – specjalizacja w kierunku prowadzenia ruchu urządzeń
oraz sieci trakcyjnej i elektroenergetycznej

pod warunkiem uzupełnienia wykształcenia – studia dofinansowane przez PKPE:
 Inżynier Elektromonter - specjalizacja w kierunku wiedzy eksperckiej,
obsługi zaawansowanych systemów IT, możliwość nabycia uprawnień
budowlanych
 Menedżerski – kompleksowa wiedza ekspercka z zakresu trakcji oraz
elektroenergetyki, specjalizacja w kierunku zarządzania pracą podległych
brygad w Rejonie, zespół 20-40 osób
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Benefity
ZDROWIE
ZADBAJ O SIEBIE I SWOICH NAJBLIŻSZYCH
Podstawą MOCnego Składu są zdrowi pracownicy!
Dofinansowujemy pakiety LUX MED prywatnej opieki
medycznej dla Ciebie i Twoich najbliższych.

WOLONTARIAT
POMAGAJ RAZEM Z NAMI
Masz pomysł na projekt społeczny? Znasz organizację
społeczną, która potrzebuje wsparcia wolontariuszy?
Zgłoś swój pomysł, a my pomożemy Ci w jego realizacji!
#Grantspołeczni

SPORT
KORZYSTAJ Z KARTY SPORTOWEJ
Wybierz opcję najlepszą dla Ciebie spośród 2
dostępnych u nas ofert: FitProfit lub OK System
i zadbaj o swoją indywidualną kondycję i trening.

Sprawdź inne nasze benefity:
https://www.pkpenergetyka.pl/O-PKP-Energetyka/Kariera/Benefity

PRZYSZŁOŚĆ I ROZWÓJ
UBEZPIECZ SIĘ
Oferujemy możliwość przystąpienia do ubezpieczenia
na życie, którego składkę w pełni finansuje PKP
Energetyka oraz dodatkowe, grupowe ubezpieczenie na
życie, na dogodnych warunkach opłacane przez
pracownika.
UCZ SIĘ CZEGOŚ NOWEGO
Dbamy o to, aby stale się rozwijać, dlatego dla każdego
pracownika dostępny jest system e-learnigowy.
Dajemy także możliwość udziału w kursach
specjalistycznych, w konferencjach i szkoleniach
otwartych.
SKORZYSTAJ Z DODATKOWYCH MOŻLIWOŚCI I WEŹ UDZIAŁ
W PROJEKTACH WEWNĘTRZNYCH
 Punkty uzyskane za zgłoszone pomysły
i inicjatywy w Programie Zarządzania Inicjatywami
i Pomysłami można wymienić na benefity dostępne
w ofercie MyBenefit.
 W ramach Programu Poleceń Pracowniczych za
zatrudnienie poleconego kandydata, osoba polecającą
otrzymuje dodatkowe pieniądze.
 Lubisz dzielić się wiedzą i szkolić innych? Zostań
wynagradzanym trenerem wewnętrznym.
JAKOŚĆ - BEZPIECZEŃSTWO - ZAANGAŻOWANIE - EFEKTYWNOŚĆ

10

www.facebook.com/PKPEnergetykaKariera
www.linkedin.com/company/pkp-energetyka
Grupa Kapitałowa PKP Energetyka Official
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