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Serdecznie dziękujemy wszystkim pracownikom PGNiG TERMIKA SA, którzy aktywnie wspierali realizację celów
III edycji programu edukacyjnego Zagrzewamy do nauki.
Program nie odniósłby sukcesu bez zaangażowania i pracy zespołu projektowego Zagrzewamy do nauki
ze strony firmy PGNiG TERMIKA SA, w skład którego weszli:
Witold Kucharek
Andrzej Roszkiewicz
Martyna Tuscher
Ewa Warska
Specjalne podziękowania składamy wszystkim mentorom uczestniczącym
w Programie Mentoringu Pracowniczego PGNiG TERMIKA SA:
Barbara Chodkowska
Joanna Czyżewska
Jacek Draczyński
Ryszard Jankowski
Adam Jedliński
Marcin Kurek
Andrzej Kurtycz
Wiesław Kuzka
Krzysztof Molenda
Błażej Maciejewski
Robert Perliński
Dariusz Pijawski vel Pakulski
Ryszard Popiel
Robert Skuza
Mikołaj Włoch
Michał Witkowski
Rafał Zawadzki
Dziękujemy także wszystkim pracownikom PGNiG TERMIKA SA, którzy oprowadzali wycieczki dla uczniów szkół
partnerskich firmy, opiekowali się praktykantami, a także w inny sposób wspierali realizację programu.
Szczególne podziękowania składamy na ręce następujących osób:
Prezes Jacek Sawicki, Piotr Gąsiorowski, Mariusz Grochowski, Adam Siwek, Marzena Cieślak, Jacek Śliwczyński,
Stefan Zaraś, Jacek Chodkowski, Dariusz Czabowski, Dorota Kraskowska oraz Maja Ziółkowska.
Dziękujemy także dyrektorom szkół partnerskich, wychowawcom, nauczycielom oraz uczniom i Ambasadorom
PGNiG TERMIKA SA, a także prezydentom i przedstawicielom urzędów: m.st. Warszawy i miasta Radomia, patronom
medialnym oraz wszystkim osobom zaangażowanym w realizację III edycji projektu Zagrzewamy do nauki.

Martyna Tuscher

Marcin Kasperek

Agnieszka Krawczyńska

Specjalista ds. personalnych

Członek Zarządu

Campus Recruiter

PGNiG TERMIKA SA

Business for Society

PSZK
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Podsumowanie
III edycji
programu
Zagrzewamy do
nauki w liczbach

Program, który został zapoczątkowany w 2009 roku,
skierowany jest do uczniów technicznych szkół średnich
i gimnazjalnych. Zagrzewamy do nauki miało zasięg
regionalny,

a

podejmowane

działania

odbywały

się

w Warszawie oraz Radomiu.

Najważniejsze liczby III edycji programu
Zagrzewamy do nauki
21 – liczba mentorów biorących udział
w Programie Mentoringu Pracowniczego
24 – liczba stypendystów Programu
Stypendialnego w dwóch szkołach partnerskich
programu
36 000 zł – pula stypendiów ufundowanych
w 2011 r. uczniom szkół partnerskich

29 czerwca, wraz z końcem roku szkolnego 2011/2012,

45 – liczba uczestników konkursu wiedzy

zakończyła

Zagrzewamy do nauki w szkołach partnerskich

Zagrzewamy

się

III
do

edycja
nauki

programu

edukacyjnego

realizowanego

przez

PGNiG TERMIKA SA wspólnie z Polskim Stowarzyszeniem
Zarządzania

Kadrami

for Society Sp. z o.o.

przy

współpracy

z

Business

22 – liczba miękkich i specjalistycznych
warsztatów skierowanych do uczniów szkół
partnerskich
8 – liczba zajęć specjalizacyjnych zrealizowanych
w roku szkolnym 2011/2012
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206 – liczba uczestników warsztatów

wsparcie edukacyjne i finansowe najzdolniejszych

merytorycznych organizowanych dla uczniów

uczniów szkół technicznych zainteresowanych

dwóch szkół partnerskich

rozwojem w branży energetycznej,

10 – liczba Ambasadorów

budowanie kultury dzielenia się wiedzą wśród

30 – liczba spotkań rekrutacyjnych odbytych

pracowników PGNiG TERMIKA SA,

z absolwentami szkół partnerskich

wspieranie wizerunku PGNiG TERMIKA SA, jako

8 – liczba absolwentów, którym złożono ofertę

dobrego pracodawcy w regionie mazowieckim.

pracy w PGNiG TERMIKA SA
80 – liczba publikacji medialnych dotyczących
wydarzeń w III edycji programu Zagrzewamy

Jakie działania zrealizowano w ramach
III edycji programu?

do nauki
7 800 – liczba odsłon strony programu

Program Mentoringu Pracowniczego,

www.zagrzewamydonauki.pl (od września 2011

miesięczne praktyki w zakładach

do czerwca 2012)

PGNiG TERMIKA SA,

3 200 – liczba unikalnych użytkowników strony

warsztaty techniczne oraz warsztaty rozwijające

www.zagrzewamydonauki.pl (od września 2011

umiejętności miękkie skierowane do uczniów

do czerwca 2012)

szkół partnerskich,

2 500 – liczba krówek z logo Zagrzewamy do

zajęcia specjalizacyjne dla uczniów klas

nauki zjedzonych przez uczestników programu

maturalnych,

1 – liczba Campus Recruiterów

Program Stypendialny dla najzdolniejszych
uczniów szkół partnerskich,

Podsumowanie III edycji programu
edukacyjnego Zagrzewamy do nauki

doposażenie pracowni w szkolnych,
promocję szkół partnerskich (konkursy dla
gimnazjalistów),

III edycja programu Zagrzewamy do nauki, oparta była

badanie planów zawodowych i edukacyjnych

na kontynuacji współpracy firmy ze szkołami partnerskimi:

młodzieży z klas czwartych,

Zespołem

Program Ambasadorski,

w

Szkół

Warszawie

nr
oraz

40

im.

Stefana

Zespołem

Szkół

Starzyńskiego
Technicznych

działalność Campus Recruitera,
prowadzenie strony internetowej

im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu.

www.zagrzewamydonauki.pl,
Patronat nad programem objęli: Prezydent m. st. Warszawy

przygotowywanie i wysyłanie newslettera

–

programu.

Pani

Hanna

Gronkiewicz–Waltz

oraz

Prezydent

Miasta Radomia – Pan Andrzej Kosztowniak, natomiast
patronaty medialne objęły: Cogito, Victor Gimnazjalista,
www.kariera.com.pl, CIRE.PL, www.tygodnikradomski.pl,
www.studentnews.pl oraz www.mojradom.pl.

Jakie były cele programu
Zagrzewamy do nauki?
pozyskanie młodych pracowników technicznych
zastępujących doświadczoną, odchodzącą kadrę,
pokazanie korzyści z wyboru edukacji technicznej
i rozwoju zawodowego w branży energetycznej
gimnazjalistom oraz uczniom szkół partnerskich,
szkolenie przyszłej kadry i rozwijanie umiejętności
ważnych z punktu widzenia przyszłej pracy,
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Program
Mentoringu
Pracowniczego

opiera się na partnerskich relacjach pomiędzy
uczniem a mentorem,
jest podstawą działań prowadzonych w ramach
programu Zagrzewamy do nauki.

Jakie były kryteria wyboru uczestników
do Programu?
Programu Mentoringu Pracowniczego przeznaczony jest
dla pracowników PGNiG TERMIKA SA, zatrudnionych

Czym jest Program Mentoringu
Pracowniczego?

w firmie od minimum 3 lat (w uzasadnionych sytuacjach
do Programu przyjmowani byli pracownicy z krótszym stażem
pracy w firmie). Pozostałe kryteria, takie jak zajmowane

to rodzaj wolontariatu pracowniczego

stanowisko, pion lub departament, nie były kluczowym

realizowanego w firmie od 2009 r. w ramach

kryterium wyboru. Do udziału w Programie zaproszeni

programu edukacyjnego Zagrzewamy do nauki,

zostali pracownicy, którzy wyróżniali się:

ma na celu przekazywanie wiedzy
specjalistycznej uczniom zainteresowanym
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chęcią i umiejętnością dzielenia się wiedzą

branżą energetyczną,

zawodową,

ułatwia bezpośredni kontakt uczniów

profesjonalizmem w swojej dziedzinie,

z pracownikami firmy oraz zwiększa dostęp

otwartością na pozyskiwanie nowych

młodych ludzi do wiedzy i technologii

umiejętności,

stosowanych w branży energetycznej,

gotowością do pracy z młodzieżą.
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Jakie są zadania mentorów?

Robert Skuza
Ewa Warska

przygotowywanie i prowadzenie praktyk

Rafał Zawadzki

zawodowych w zakładach PGNiG TERMIKA SA,
prowadzenie cyklicznych warsztatów oraz

Zakład Ec Żerań i Źródła Lokalne

zajęć specjalizacyjnych dla uczniów objętych

Witold Kucharek

programem Zagrzewamy do nauki,

Marcin Kurek

przygotowywanie materiałów dydaktycznych,

Wiesław Kuzka

wspieranie naboru uczniów do klasy technik

Robert Perliński

energetyk w obu szkołach partnerskich,

Andrzej Roszkiewicz

promowanie kształcenia młodzieży w zawodach

Michał Witkowski

związanych z energetyką,

Mikołaj Włoch

wpieranie w tworzeniu, planowaniu i ocenie
pomysłów oraz działań inicjowanych przez
młodzież biorącą udział w programie.

Departament Personalny
Joanna Czyżewska
Martyna Tuscher

Programu Mentoringu Pracowniczego zrealizowany został
z pełnym sukcesem i osiągnął wiele pozytywnych efektów

W ciągu 3 lat realizacji programu Zagrzewamy do nauki

takich jak:

mentorzy odbyli specjalistyczne szkolenia mające na celu
doskonalenie pracy w grupie i komunikacji z młodzieżą,

zbudowanie wzajemnych relacji pomiędzy

uczestniczyli w szkoleniach z pierwszej pomocy oraz

pracownikami i potencjalnymi kandydatami

zostali wyposażeni przez firmę w niezbędne narzędzia

do pracy,

ułatwiające pracę podczas praktyk zawodowych. Część

propagowanie wiedzy specjalistycznej z branży

mentorów na czas organizacji praktyk zawodowych została

energetycznej,

przeniesiona z systemu pracy zmianowej na system pracy

integrację i współpracę pracowników pracujących

jednozmianowej.

w różnych zakładach firmy,
wzrost zainteresowania branżą energetyczną
wśród uczniów szkół partnerskich,
zwiększenie znajomości marki PGNiG TERMIKA SA
oraz świadomości branży wśród potencjalnych
kandydatów do pracy.
W Programie Mentoringu Pracowniczego wzięło udział
21 mentorów z następujących zakładów i Departamentów
firmy PGNiG TERMIKA SA:
Zakład Ec Siekierki i C Kawęczyn
Barbara Chodkowska
Jacek Draczyński
Ryszard Jankowski
Adam Jedliński
Andrzej Kurtycz
Błażej Maciejewski
Krzysztof Molenda

Mam poczucie, że mentorzy są dobrze przygotowani
do dzielenia się wiedzą – na pewno dużą rolę odgrywają
indywidualne predyspozycje i umiejętności, ale też wiedza
i praktyka wyniesiona z rożnego rodzaju szkoleń opartych
na wystąpieniach publicznych, komunikacji, współpracy,
zarządzaniu różnorodnością itp. Każdy
z mentorów uczestniczył również w kursie
przygotowującym do pełnienia funkcji instruktora
praktycznej nauki zawodu, poświadczonym
zaświadczeniem wydawanym na podstawie
rozporządzenia MEN, dającym niezbędne podstawy
teoretyczne i praktyczne do pracy z młodzieżą. Dobre
przygotowanie do zajęć i umiejętność wręcz „zarażenia
swoim zawodem” jest przez uczniów doceniana
i ma swoje odbicie chociażby w opiniach
po praktykach, o które uczniów prosimy.
Martyna Tuscher
koordynator programu
Zagrzewamy do nauki

Dariusz Pijawski vel Pakulski
Ryszard Popiel
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Co sądzą mentorzy o udziale
w Programie Mentoringu
Pracowniczego?

Praktyki zawodowe dają młodzieży możliwość
zapoznania się z przyszłym stanowiskiem pracy.
Specyfika pracy archiwum pozwalała, by uczniowie
wykonywali osobiście wszystkie prace:
•
•
•
•

szukali dokumentacji w systemie Meridian
oraz na regałach,
drukowali znalezioną dokumentację,
przenosili papierową dokumentację do wersji
elektronicznej poprzez skanowanie,
za pomocą bindowania połączyli opis i rysunek
w całość.

Oglądanie efektów własnej pracy bardzo motywowało
zarówno praktykantów, jak i ich mentora.
Wiesław Kuzka
opiekun merytoryczny modułu Archiwum podczas
praktyk zawodowych, Ec Siekierki i Ec Żerań

Moim zdaniem praktyki są bardzo ważnym elementem
kształcenia młodych ludzi. Każdy praktykant przy
odpowiednim swoim zaangażowaniu może poznać branżę
energetyczną, a także otrzymuje możliwość zdobycia
wiedzy praktycznej. Program Zagrzewamy do nauki
oceniam bardzo wysoko organizacyjnie
jak i merytorycznie.
Sądzę, że udział w naszym programie powinien
znacząco ułatwić naszym praktykantom znalezienie
satysfakcjonującej pracy w branży energetycznej
i nie tylko.
Czy praktykanci byli usatysfakcjonowani po tegorocznych
praktykach? Trudno to jednoznacznie ocenić,
ale zauważalne zaangażowanie i dyscyplina
wskazywałaby na to, że chcieli przyswoić jak największą
ilość wiedzy.
Na ile pozwolą mi czas i obowiązki służbowe, chętnie
wezmę udział w przyszłorocznych praktykach.
Błażej Maciejewski
opiekun merytoryczny Obszaru elektrycznego
podczas praktyk zawodowych, Ec Siekierki
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Praktyki w zakładach
PGNiG TERMIKA SA
Czas trwania praktyk zawodowych:
07 maj – 30 maj 2012 r.

Ilu uczniów odbyło praktyki w roku szkolnym 2011/2012?
26 uczniów z obu szkół partnerskich.

Do kogo są skierowane praktyki?
do uczniów klas trzecich szkół partnerskich.

Jaki jest cel organizacji praktyk zawodowych?
zapoznanie z obowiązkami pracowników produkcji oraz procesem
wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej w elektrociepłowni,
zastosowanie w rzeczywistych warunkach pracy wiedzy zdobytej
podczas prowadzonych przez mentorów warsztatów technicznych,
zweryfikowanie wyobrażeń o pracy w energetyce z rzeczywistością,
poszerzenie wiedzy uczniów na temat pracy w ruchu ciągłym,
kształtowanie bardziej świadomego sposobu myślenia i decydowania
o ewentualnym podjęciu pracy w zakładach firmy przez młodzież.

Jak zorganizowane są praktyki zawodowe?
praktyki odbywają się w maju na terenie zakładów Ec Żerań,
Ec Siekierki, C Kawęczyn oraz Ec Pruszków,
określony zostaje szczegółowy harmonogram zajęć oraz zakres
przekazywanej wiedzy podczas praktyk,
praktykanci mają przypisanych opiekunów grup oraz opiekunów
merytorycznych poszczególnych modułów,
opiekunowie po każdym dniu praktyk wystawiają praktykantom ocenę,
praktyki kończą się egzaminem weryfikującym zdobytą wiedzę.

Przebieg praktyk:
Praktyki zostały zorganizowane już po raz drugi w ramach programu edukacyjnego
Zagrzewamy do nauki. Były realizowane według szczegółowo opracowanych
harmonogramów

praktyk

przygotowanych

przez

koordynatora

programu

Zagrzewamy do nauki – Martynę Tuscher.
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Praktyki w Ec Żerań
OBSZAR

CZAS TRWANIA

MENTORZY

Obszar węgla

4 dni

Marcin Kurek

Maszynownia

4 dni

Mikołaj Włoch

Archiwum

1 dzień

Wiesław Kuzka

Obszar automatyki

1 dzień

Robert Perliński

Obszar elektryczny

3 dni

Michał Witkowski

Gospodarka wodna

2 dni

Andrzej Roszkiewicz

Ec Pruszków

1 dzień

Grzegorz Gruszczyński

W zakładzie Ec Żerań praktyki odbyło 11 trzecioklasistów

Praktykanci w Ec Żerań zostali podzieleni na 2 grupy

kształcących się w klasie „technik mechanik” ze specjalnością

pięcio– i sześcioosobowe. Funkcję opiekunów grup pełnili

budowa

Witold Kucharek oraz Robert Perliński.

maszyn

energetycznych

z

Zespołu

Szkół

nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.
Przez cały okres trwania praktyk, uczniami na terenie
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Program praktyk obejmował zajęcia w obszarach: węgla,

zakładów

automatyki, elektrycznym, gospodarki wodnej, maszynowni

w Programie Mentoringu Pracowniczego, którzy będąc

oraz archiwum zakładu. Na program praktyk składały się

odpowiedzialnymi za poszczególne moduły tematyczne

także jednodniowe zajęcia zorganizowane na terenie

objęte programem praktyk, dzielili się z uczniami swoją

Elektrociepłowni Pruszków.

wiedzą i doświadczeniem zawodowym.

opiekowali

się

mentorzy
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uczestniczący

Praktyki w Ec Siekierki
OBSZAR

CZAS TRWANIA

MENTORZY

Obszar chemiczny

2 dni

Rafał Zawadzki,
Krzysztof Molenda

Obszar wsparcia

2 dni

Ryszard Jankowski

Archiwum

1 dzień

Wiesław Kuzka

Obszar blokowy

3 dni

Andrzej Kurtycz

Obszar kolektorowy

4 dni

Dariusz Pijawski vel Pakulski,
Ryszard Popiel, Ryszard Jankowski,
Robert Skuza

Obszar elektryczny

2 dni

Barbara Chodkowska,
Błażej Maciejewski

C Kawęczyn

2 dni

Ryszard Popiel,
Ryszard Jankowski

Na terenie zakładu Ec Siekierki w praktykach zawodowych

elektrycznym oraz archiwum zakładu. Na całość praktyk

uczestniczyło 15 uczniów klasy trzeciej – 4 uczniów

składały się także dwudniowe zajęcia zorganizowane

z klasy „technik mechanik” o specjalizacji budowa maszyn

w Ciepłowni Kawęczyn.

energetycznych oraz 11 uczniów z klasy „technik elektryk”
uczęszczających
elektrowni

na

cieplnych

specjalizację
z

Zespołu

elektroenergetyk

Szkół

Technicznych

Opiekunami dwóch grup praktykantów ośmio– i dziewięcio–
osobowych zostali Ewa Warska oraz Jacek Draczyński.

im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Praktykanci, mając
zapewniony ze strony firmy transport, codziennie dojeżdżali
na zajęcia do zakładu.

Praktykanci

uczestniczyli

koordynowanych

przez

w

zajęciach

mentorów

praktycznych

uczestniczących

w Programie Mentoringu Pracowniczego, którzy byli
Młodzież miała możliwość zapoznania się z obszarami:

odpowiedzialni za kwestie merytoryczne w poszczególnych

chemicznym,

modułach praktyk.

wsparcia,

blokowym,

kolektorowym,
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Pierwszego dnia praktyk uczniowie w obu zakładach

Opinie dotyczące praktyk zawodowych

odbyli obowiązkowe szkolenie z zakresu BHP i PPOŻ,
zostali zapoznani z Zakładowym Regulaminem Pracy oraz

Praktykanci:

kwestiami organizacyjnymi. Kolejne dni praktyk odbywały się
zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem i planem
praktyk zawodowych.
Praktyki

zakończyły

się

egzaminem

przygotowanym

i przeprowadzonym przez mentorów. Wszyscy praktykanci
otrzymali oceny pozytywne i zaliczyli praktyki zawodowe
z dobrymi i bardzo dobrymi wynikami – część praktykantów
otrzymała również oceny celujące.
Przebieg

praktyk

zawodowych

dokumentowany

był

przez uczniów w „Dzienniczkach praktyki zawodowej”.
Dzienniczki zawierały również uwagi i oceny opiekunów

W oczach uczniów praktyki zostały zapamiętane bardzo
pozytywnie. Przede wszystkim praktykanci zwracali
uwagę na życzliwą atmosferę pracy panującą
w PGNiG TERMIKA SA, interesujący program zajęć,
bardzo dobre przygotowanie mentorów i sposób przekazywania
przez nich wiedzy, które wpływają na chęć podjęcia pracy
w przyszłości w zakładach firmy oraz zapewnione dobre
warunki socjalne.

praktyk z każdego modułu, jak również ocenę z egzaminu
końcowego oraz z całości odbytej praktyki.
Mentorzy

zaangażowani

w

przeprowadzenie

praktyk

zawodowych otrzymali przygotowany przez zespół projektowy
Zagrzewamy do nauki „Zeszyt praktyk”, zawierający kontakty
do wszystkich praktykantów, ich rodziców i wychowawców,
a także kontakty do wszystkich mentorów odpowiedzialnych

Praktykanci ze szkół partnerskich:
Zespołu Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie
oraz
Zespołu Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki
w Radomiu

za poszczególne moduły praktyk. Zeszyt zawierał również
niezbędne

informacje

organizacyjne,

pomocne

przy

prowadzeniu i ewaluacji zajęć z młodzieżą.

Dyrekcja szkół partnerskich:
W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy
27 uczniów Technikum Mechanicznego Nr 5 odbyło
praktykę zawodową w Elektrociepłowni Żerań
i Elektrociepłowni Siekierki, następna grupa wzięła
udział w praktykach w maju 2012 roku. Uczniowie
wysoko cenią sobie możliwość zdobywania wiedzy
praktycznej od najlepszych pracowników firmy.
Mam nadzieję, że dalsza współpraca z firmą zaowocuje
rozwojem kształcenia energetyków w Warszawie
i okolicach oraz pozwoli nam na nowoczesne kształcenie
w tym zawodzie.
Beata Doroś–Woźniak
Dyrektor Zespołu Szkół nr 40 w Warszawie
– szkoły partnerskiej
PGNiG TERMIKA SA
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Praktyki uczniowskie są
żliwość
ie. Uczniowie mają mo
na najwyższym poziom
są pod
iką zakładu, cały czas
zapoznania się ze specyf
ne bardzo
osób oraz mają zapewnio
opieką kompetentnych
y pracy,
Porównując inne zakład
dobre warunki socjalne.
innych
odbywają praktyki na
w których nasi uczniowie
ych
my, że tak przygotowan
specjalizacjach stwierdza
ntuje
ara
gw
nie
ów
nik
cow
ych pra
praktyk i zaangażowan
a.
pracująca z nami firm
szkole żadna inna współ
ki
kty
pra
na
SA
A
IK
RM
Poza tym w PGNiG TE
pie
gru
ześnie uczniowie w dużej
przyjmowani są jednoc
wa
poz la
a współzawodnictwu i
(10 –15 osób), co sprzyj
zdrową rywalizację.
wyzwolić w młodzieży
Be rn ad eta Ku da s
iu
Technicznych w Radom
Dyrektor Zespołu Szkół
– szkoły partnerskiej
SA
PGNiG TERMIK A

10

Mentorzy:

Uważam, że udało nam się wspólnie wypracować
ciekawą formułę tych praktyk. Zmiana poszczególnych
obszarów oraz wymienność mentorów wypiera z nich
nudę i monotonię czego uczniowie nie lubią najbardziej.
Widać było, że zajęcia w terenie, gdzie można było
samemu coś wykonać, czymś posterować wywoływały
u nich największą radość i w przyszłości warto jeszcze
zwiększyć ich ilość. Jestem pewny, że te doświadczenia
im się w życiu przydadzą.
Z informacji zwrotnych wiemy, że są bardzo zadowoleni,
a to chyba najlepsza pochwała dla nas – mentorów.
Tegoroczne praktyki przebiegały, w mojej opinii,
sprawniej niż zeszłoroczne – debiutanckie, nabraliśmy
doświadczenia, pewności siebie. Mam nadzieję,
że już niedługo tzn. po zakończonej rekrutacji zobaczymy
ten pierwszy ,,narybek” w naszej firmie:)
Marcin Kurek
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Warsztaty dla
uczniów szkół
partnerskich

Zakres tematyczny warsztatów:
warsztaty techniczne skierowane do uczniów
klas pierwszych technik energetyk z obu szkół
partnerskich oraz klasy drugiej technik energetyk
z

Ilość przeprowadzonych warsztatów
w III edycji programu Zagrzewamy
do nauki:

ZST

warsztaty

dla

220

uczniów

obu

Radomiu,

poszerzające

zakres

wiedzy na temat branży energetycznej i pracy
w zakładzie energetycznym na przykładzie firmy
PGNiG TERMIKA SA,
warsztaty

23

w

szkół

partnerskich.

rozwijające

umiejętności

miękkie,

przygotowujące uczniów do udziału w praktykach
zawodowych (autoprezentacja, budowania relacji
i zespołu), w których uczestniczyli uczniowie klasy

Kto prowadził warsztaty?

drugiej technik mechanik z ZS nr 40 w Warszawie
oraz klas trzecich technik mechanik z obu szkół

12

mentorzy biorący udział w Programie Mentoringu

partnerskich oraz chętni uczniowie z klasy trzeciej

Pracowniczego.

technik elektryk z ZST w Radomiu,
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Organizacja warsztatów:

tematykę, ale również na praktyczną wiedzę i doświadczenie
zawodowe mentorów prowadzących warsztaty. Spotkania

zajęcia odbywały się w ramach obowiązkowych

były również okazją do wzajemnego poznania się uczniów

zajęć praktycznych.

z

pracownikami

PGNiG

TERMIKA

SA

pracującymi

w różnych zakładach firmy oraz przekazania informacji

Podsumowanie warsztatów:

dotyczących zakresu praktyk zawodowych oraz obowiązków
na stanowiskach pracy odpowiadających wykształceniu

Uczniowie chętnie brali udział w warsztatach organizowanych

na poziomie technikum.

w ramach programu, nie tylko ze względu na ich ciekawą

Tematy warsztatów
technicznych dla
klas pierwszych
technik energetyk:

PAŹDZIERNIK
GRUDZIEŃ

Prezentacja
o VHP – na czym
polega praca
w produkcji w
zakładach VHP?

LISTOPAD

Skąd się bierze
ciepła woda
w kranie?

Skąd się bierze
prąd w gniazdku?

LUTY

Kocioł
– turbina, jakie
to proste

Tematy warsztatów
technicznych
dla klas drugich
technik energetyk:

MARZEC

KWIECIEŃ

Kotły fluidalne
– budowa,
eksploatacja
i sposoby
sterowania

Efekt
cieplarniany,
emisje spalin,
ochrona
środowiska

Tematy warsztatów
miękkich dla klas trzecich:

PAŹDZIERNIK

Rola i zadania
Obszaru Wsparcia
w procesie
wytwarzania
energii elektrycznej
i ciepła na
przykładzie EC
Siekierki

LISTOPAD

Kotłownia
miejsce zamiany
energii chemicznej
paliwa na energię
termiczną pary
wodnej

GRUDZIEŃ

Maszynownia
– serce
elektrociepłowni

LUTY

Autoprezentacja

LUTY

Gospodarka
Wodna, czyli jak
przygotowujemy
wodę na potrzeby
kotłowni
i maszynowni

MARZEC
KWIECIEŃ

MIOS –
kosztowny sposób
troski
o naturalne
środowisko

Co należy
zrobić, żeby prąd
– jeden z owoców
pracy całej
elektrociepłowni
– mógł być
sprzedany?

MARZEC

Budowanie
relacji
i zespołu
13

Specjalizacja
dla uczniów
klas czwartych

Specjalizacja dla klas czwartych
w liczbach:
41 – liczba uczestników zajęć specjalizacyjnych
w obu szkołach partnerskich,
8 – liczba zajęć specjalizacyjnych w roku szkolnym
2011/2012,
9 – liczba mentorów przygotowujących
i prowadzących zajęcia specjalizacyjne.

W ramach III edycji programu Zagrzewamy do nauki po raz
pierwszy odbyły się zajęcia specjalizacyjne.

Do kogo skierowane były zajęcia?
W zajęciach brali udział uczniowie klas maturalnych szkół
partnerskich: Zespołu Szkół nr 40 im. S. Starzyńskiego
w Warszawie i Zespołu Szkół Technicznych im. T. Kościuszki
w Radomiu, zainteresowani pracą i rozwojem w branży
energetycznej.

14
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Podczas zajęć specjalizacyjnych uczniowie otrzymywali
drukowane

materiały

merytoryczne

Ile trwały zajęcia?

rozszerzające

informacje przekazywane przez mentorów oraz zawarte

Każde zajęcia specjalizacyjne trwały 4 godziny lekcyjne.

w przygotowywanych na zajęcia prezentacjach.

W ZS nr 40 w Warszawie zajęcia odbywały się w wybrane
poniedziałki, natomiast w ZST w Radomiu – w środy.

Tematy zajęć specjalizacyjnych:

LUTY

LISTOPAD

Blackout – co
to jest, dlaczego
powstaje i jak mu
zapobiegać?

GRUDZIEŃ

Uruchamianie
odstawianie i
prowadzenie bloku
energetycznego

MARZEC

MIOS i inne
technologie
oczyszczania
spalin

Uruchamianie,
odstawianie
i prowadzenie
kotła fluidalnego
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Program
Stypendialny
Zagrzewamy
do nauki

Kto przyznaje stypendia?
Komisja Stypendialna w skład, której wchodzą:
Dyrektor lub wskazany przez niego członek kadry
kierowniczej Szkoły – Przewodniczący Komisji
Stypendialnej,
Przedstawiciel Fundatora,
Przedstawiciel Spółki,
Przedstawiciel Rady Rodziców,
Przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego.

Kryteria przyznawania stypendium:

Cel programu:
Stypendia

zawodowe

są

przyznawane

uczniom,

wsparcie finansowe najzdolniejszych uczniów

uczęszczającym do klas objętych patronatem PGNiG

szkół partnerskich.

TERMIKA SA, którzy uzyskali:

Od kiedy stypendia są przyznawane?

najlepszą średnią z przedmiotów zawodowych
(dotyczy uczniów klas drugich, trzecich

16

Pierwsze stypendia zostały przekazane uczniom szkół

i czwartych),

partnerskich w 2008 roku – na rok przed wprowadzeniem

osiągnęli najlepszy wynik na teście gimnazjalnym

programu Zagrzewamy do nauki.

(dla uczniów klas pierwszych).
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Regulamin Programu Stypendialnego szczegółowo określa

oraz przedstawiciele szkół partnerskich:

zasady przyznawania stypendiów najzdolniejszym uczniom
Bernadeta Kudas – Dyrektor Zespołu Szkół

w formie nagrody za dobre wyniki w nauce.

Technicznych w Radomiu,

Częstotliwość przyznawania stypendiów:

Artur Rudnicki – Wicedyrektor z Zespołu Szkół
Technicznych w Radomiu,

Stypendia zawodowe przyznawane są na rok nauki w danym

Izabela Sikora – wychowawca klasy czwartej

roku szkolnym, tj. na okres 10 miesięcy – w III edycji stypendia

technik mechanik z Zespołu Szkół

zostały przekazane na okres od 1 września 2011 roku

nr 40 w Warszawie,

do 29 czerwca 2012 roku.

a także nauczyciele szkół partnerskich,
stypendyści wraz z rodzicami, Ambasadorzy

Wysokość stypendiów:

oraz członkowie zespołu projektowego i mentorzy
programu Zagrzewamy do nauki.

1500 zł netto dla każdego Stypendysty.
W uroczystości wzięli również udział zaproszeni goście:

Ilu uczniów otrzymało stypendia
zawodowe?

Wiceprezydent Miasta Radomia – Krzysztof Ferensztajn,
burmistrz Dzielnicy Praga Północ – Piotr Zalewski oraz
Zastępca Dyrektora Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

60 uczniów z obu szkół partnerskich w ciągu 4 lat

–

współpracy:

reprezentująca Urząd Miejski miasta Radomia.

Mieczysława

Nowotniak

oraz

Małgorzata

Janasz,

24 uczniów – 2011/2012
18 uczniów – 2010/2011
12 uczniów – 2009/2010
6 uczniów – 2008/2009

Uroczystość wręczenia stypendiów:
27 października 2011 r. w Elektrociepłowni Siekierki
w Warszawie, 24 najlepszych uczniów dwóch szkół

Cztery lata temu, kiedy zaczynaliśmy
współpracę ze szkołami, nawet nie
podejrzewałem, że Program Stypendialny
przerodzi się w tak rozbudowane i systemowe
działanie. Dzisiaj ma on kształt programu
Zagrzewamy do nauki, który swoimi
działaniami zachęca młodzież do wybierania
kierunków technicznych i pracy w energetyce.

partnerskich otrzymało stypendia zawodowe ufundowane
przez firmę PGNiG TERMIKA SA. Stypendia zostały
przyznane już po raz czwarty, w ramach IV edycji Programu
Mariusz Grochowski,

Stypendialnego.

Członek Zarządu,
Na uroczystości wręczenia stypendiów obecni byli dyrektorzy

Dyrektor Pionu Produkcji

zakładów firmy:

PGNiG TERMIKA SA

Mariusz Grochowski – Członek Zarządu,
Dyrektor Pionu Produkcji,

Piotr Zalewski, Burmistrz Dzielnicy Praga Północ, podczas

Piotr Gąsiorowski – Członek Zarządu,

uroczystości swoje słowa kierował przede wszystkim

Dyrektor ds. Pracowniczych i Socjalnych,

do obecnej na uroczystości młodzieży, dziękując za odwagę

Stefan Zaraś – Dyrektor Zakładu Elektrociepłownia

oraz chęć uczenia się i stania się najlepszymi w swojej szkole

Żerań i Źródła Lokalne,

i swoim środowisku. Podkreślał, jak istotna jest kontynuacja

Jacek Śliwczyński – Dyrektor Zakładu

nauki na studiach i uzyskanie wykształcenia technicznego

Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłownia Kawęczyn

popartego doświadczeniem zawodowym.
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Krzysztof Ferensztajn, Wiceprezydent Miasta Radomia,
w swoim przemówieniu nawiązał do wspólnych działań

Chciałbym zachęcić wszystkich, nie tylko

biznesu i edukacji. Mówił o tym, jak przenikanie się biznesu

stypendystów, do aktywnego uczestnictwa

i edukacji przynosi wymierne korzyści dla obu stron – miasto

w działaniach podejmowanych w ramach

zyskuje nowe miejsca pracy, szkoły otrzymując pomoc

programu Zagrzewamy do nauki. Wiedza

finansową i merytoryczną przygotowują wykwalifikowane

praktyczna oraz możliwość uczenia się od

kadry na miarę potrzeb biznesu.

mentorów – specjalistów w swoich dziedzinach
– jest nie tylko niezwykle ceniona na rynku

Stypendyści Zespołu Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie:
Marcin Kasperek,
Członek Zarządu
Business for Society Sp z o.o.
Klasy 1. technik energetyk
Krzysztof Gadzała
Kamil Jędrak
Bartłomiej Strojecki

Klasa 2. technik mechanik
Mateusz Kuzak
Artur Nowak
Adam Szostak
Daniel Szpuda
Piotr Świerkowski

Stypendyści Zespołu Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu:

Klasa 1. technik energetyk
Jakub Marciniak
Dawid Ozimek
Radosław Pacholec

Klasa 2. technik energetyk
Marcin Kuc
Michał Walczyna
Piotr Wasiak
Klasa 3. technik mechanik
Paweł Płatek

Klasa 4. technik mechanik
Łukasz Ratyński
Rafał Szot
Grzegorz Zakrzewski

Klasy 3. technik mechanik
Stanisław Boruciński
Karol Pałczyński
Daniel Zasada
Klasy 4. technik mechanik
Krzysztof Janiec
Mateusz Korzeniowski
Marcin Morawski

18
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III edycja
Programu
Ambasadorskiego
PGNiG
TERMIKA SA
Podstawą

wdrożenia

Program Ambasadorskiego

Cele Programu Ambasadorskiego:
podniesienie świadomości marki firmy
PGNiG TERMIKA SA,
budowanie wizerunku pracodawcy z wyboru wśród
młodzieży gimnazjalnej i ze szkół średnich,
zwiększenie rozpoznawalności marki firmy,
wspieranie rekrutacji do klas technik energetyk.

Rekrutacja Ambasadorów:
Program Ambasadorski skierowany był do aktywnych
uczniów chcących dowiedzieć się więcej na temat branży
energetycznej i posiadających rolę opiniotwórczą w swoich
środowiskach.

było

Ambasadorzy poszukiwani byli w dwóch szkołach partnerskich

założenie, iż informacja na temat pracodawcy uzyskana

programu Zagrzewamy do nauki. Rekrutacja ambasadorów

od osoby uczącej się w tej samej szkole ma dużo wyższą

trwała miesiąc i prowadzona była przez Campus Recruitera

wiarygodność, niż ta sama informacja uzyskana ze źródeł

oraz przedstawicieli zespołu projektowego Zagrzewamy

zewnętrznych.

do nauki.
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W obu szkołach partnerskich Ambasadorzy PGNiG TERMIKA SA
zostali wyłonieni poprzez:

Korzyści z udziału w Programie
Ambasadorskim:
zapoznanie Ambasadorów z mentorami biorącymi

kontakty bezpośrednie z najlepszymi uczniami

udział w Programie Mentoringu Pracowniczego

techników,

oraz wymiana wiedzy i doświadczeń,

akcję promocyjną w szkołach,

uczestnictwo w warsztatach organizowanych

opublikowanie informacji o trwającej rekrutacji

przez PGNiG TERMIKA SA oraz wydarzeniach,

na stronie internetowej programu,

w których brała udział firma.

kontakty bezpośrednie z wychowawcami klas
objętych patronatem firmy PGNiG TERMIKA SA

9 lutego 2012 w sali edukacyjnej Elektrociepłowni Żerań

w celu wytypowania najzdolniejszych i najbardziej

odbył się warsztat integracyjno–szkoleniowy, w którym

aktywnych uczniów,

uczestniczyło 10 Ambasadorów ze szkół partnerskich,

marketing szeptany.

mentorzy

biorący

Pracowniczego,

Zadania Ambasadorów III edycji
programu Zagrzewamy do nauki:

Zagrzewamy

udział

w

członkowie
do

nauki

oraz

Programie
zespołu

Mentoringu
projektowego

przedstawiciele

szkół

partnerskich. Dzięki udziałowi w spotkaniu Ambasadorzy
mieli możliwość poszerzenia wiedzy na temat budowania

budowanie wizerunku PGNiG TERMIKA SA jako

relacji i zespołów, efektywnej komunikacji oraz uzyskania

dobrego pracodawcy,

informacji dotyczących pełnionych przez nich ról grupowych.

pomoc w organizacji warsztatów w szkołach

Warsztat został przygotowany i przeprowadzony przez

partnerskich,

mentorów: Joannę Czyżewską oraz Martynę Tuscher.

informowanie kolegów i koleżanek

Na koniec spotkania Ambasadorzy otrzymali plecaki z logo

o organizowanych zajęciach w szkołach oraz

Zagrzewamy do nauki.

wycieczkach do zakładów firmy,
wsparcie pozyskiwania uczestników konkursów

Podczas

dla gimnazjalistów organizowanych

2011/2012, w dniu 29 czerwca 2012, w obu szkołach

w szkołach partnerskich,

partnerskich miało miejsce uroczyste wręczenie certyfikatów

upowszechnianie informacji o wszystkich

Ambasadorom.

uroczystości

zakończenia

inicjatywach realizowanych w ramach współpracy
szkoły z firmą,
wspieranie akcji promocyjnych programu
Zagrzewamy do nauki,
wspieranie pracowników firmy podczas takich
wydarzeń jak Dzień Otwarty czy Piknik Naukowy,
wykorzystywanie i kreowanie własnych kanałów
komunikacyjnych dla celów programu,
współpraca z osobą pełniącą funkcję Campus
Recruitera.
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roku

szkolnego

W III edycji programu Zagrzewamy do nauki udział wzięło
10 wyłonionych podczas rekrutacji Ambasadorów.

Ambasadorzy PGNiG TERMIKA SA
w Zespole Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie

Ambasadorzy PGNiG TERMIKA SA
w Zespole Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki
w Radomiu

Damian Michalak z I klasy technik energetyk,

Marcin Krakowiak z klasy IV technik elektryk,

Krzysztof Rajkowski z IV klasy technik mechanik,

specjalizacja – energetyczna,

specjalizacja – budowa maszyn energetycznych,

Marcin Kuc z klasy II technik energetyk,

Łukasz Ratyński z IV klasy technik mechanik,

Radosław Pacholec z klasy I technik energetyk,

specjalizacja – budowa maszyn energetycznych,

Michał Pawłowski z IV klasy elektryk,

Marek Smoczyński z III klasy technik mechanik,

specjalizacja – energetyczna,

specjalizacja – budowa maszyn energetycznych,

Michał Walczyna z klasy II technik energetyk.

Tomasz Wójcik z I klasy technik energetyk.
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Doposażenie
pracowni
szkolnych

samym dostęp do nowoczesnych sprzętów dydaktycznych
oraz włącza się w proces edukacji specjalistycznej
i

przygotowania

przyszłych

techników

energetyków

do wejścia na rynek pracy.
Z

efektów

darowizn

korzystają

zarówno

uczniowie,

nauczyciele, jak również mentorzy podczas prowadzonych
zajęć z młodzieżą.

Jednym z działań podejmowanych w ramach III edycji
programu edukacyjnego Zagrzewamy do nauki, do których

Sprzęt dydaktyczny przekazany ZS nr 40
w Warszawie w III edycji programu:

firma PGNiG TERMIKA SA zobowiązała się w podpisanej
1 września 2011 r. umowie trójstronnej zawartej na rok

4 wizualizery EPSON DC – 11,

szkolny 2011/2012, było przekazanie szkole w formie

tablet Interwrite MobiView,

darowizny specjalistycznego sprzętu, wyposażenia i pomocy

projektor WXGA, 3200Ansi,

dydaktycznych.

pióro interaktywne – Interwrite Pen II GEN,
tablica interaktywna dotykowa 88” – Interwrite

Wsparcie finansowe szkół ma na celu polepszenie jakości

Touchboard 2088 wraz z zestawem „Zrób to sam”

bazy dydaktycznej w szkołach partnerskich praz poprawę

oraz słownikiem Pearson Longman.

standardu

wyposażenia

pracowni

energetycznych.

PGNiG TERMIKA SA poprzez doposażenie pracowni
naukowych wspiera edukację uczniów, zwiększając tym
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Umowa trójstronna w Warszawie została podpisana przez

Dyrektora

przedstawicieli

organizatora

programu

Pionu

Produkcji,

Jacka

Chodkowskiego

Zagrzewamy

– Kierownika Wydziału Wytwarzania oraz reprezentanta

do nauki: Piotra Gąsiorowskiego – Członka Zarządu,

Business for Society – Marcina Kasperka, Członka Zarządu,

Dyrektora ds. Pracowniczych i Socjalnych oraz Stefana

a także Dyrektora Zespołu Szkół Technicznych im. Tadeusza

Zarasia – Dyrektora Zakładu Elektrociepłownia Żerań i Źródła

Kościuszki w Radomiu.

Lokalne, reprezentanta Business for Society – Marcina
Kasperka, Członka Zarządu, a także Dyrektora Zespołu
Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie.

Sprzęt dydaktyczny przekazany ZST
w Radomiu w III edycji programu:
pompa ciepła – zestaw demonstracyjny,
eksperymentalny zestaw „Sol–Medium” wraz
z osprzętem,
szafa 19" DELTA/B TRITON,
patchpanel 19",
patchable CAT.5 0.5 M.
Umowa trójstronna w Radomiu została podpisana przez
przedstawicieli

organizatora

programu

Zagrzewamy

do nauki: Mariusza Grochowskiego – Członka Zarządu,
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Promocja szkół
partnerskich
Konkursy w programie
Zagrzewamy do nauki

Przebieg konkursu:
Konkurs został przeprowadzony w formie testu on–line
2 kwietnia 2012 roku o godzinie 11.45 – równolegle w obu
szkołach partnerskich. Wzięło w nim udział 45 uczniów z klas
1 – 4.
Każdemu

uczestnikowi

konkursu

został

przydzielony

jednorazowy dostęp do testu on–line zamieszczonego
na platformie internetowej. Uczestnicy mieli z góry określony

Konkurs wiedzy Zagrzewamy
do nauki dla uczniów szkół
partnerskich

wyboru.

Konkurs wiedzy został przeprowadzony po raz pierwszy

Konkursową, w skład której weszli:

czas na udzielenie odpowiedzi na pytania jednokrotnego

Wyniki

konkursu

były

weryfikowane

przez

Komisję

w ramach III edycji programu Zagrzewamy do nauki.
Skierowany był do uczniów objętych programem, a jego

Przedstawiciele firmy PGNiG TERMIKA SA,

celem była weryfikacja wiedzy zdobytej podczas cyklicznych

Dyrektor szkoły partnerskiej,

zajęć z mentorami prowadzonymi przez cały rok nauki,

Przedstawiciel Business for Society Sp. z o.o.

jak również propagowanie wiedzy o energetyce, ochronie
środowiska naturalnego oraz firmie PGNiG TERMIKA SA.
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Nagrody rzeczowe ufundowane przez firmę
PGNiG TERMIKA SA:
za zajęcie I miejsca – cyfrowy aparat
fotograficzny,
za zajęcie II miejsca – plecak oraz pendrive

Uczniowie ZS nr 40 w Warszawie
nagrodzeni w konkursie wiedzy
Zagrzewamy do nauki

8 GB,
za zajęcie III miejsca – pendrive 8 GB,
4 wyróżnienia – pendrive 4 GB.

MIEJSCE

PIERWSZE

DRUGIE

TRZECIE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

WYRÓŻNIENIE

IMIĘ

NAZWISKO

KLASA

Łukasz

Ratyński

IV technik mechanik – specjalizacja budowa
maszyn energetycznych

Krzysztof

Rajkowski

IV technik mechanik – specjalizacja budowa
maszyn energetycznych

Kamil

Frąckiewicz

Damian

Michalak

Patryk

Podświadek

IV technik mechanik – specjalizacja budowa
maszyn energetycznych

Rafał

Szot

IV technik mechanik – specjalizacja budowa
maszyn energetycznych

Artur

Parafiniuk

I technik energetyk

I technik energetyk

I technik energetyk

Uczniowie ZST w Radomiu
nagrodzeni w konkursie wiedzy
Zagrzewamy do nauki
MIEJSCE

PIERWSZE

DRUGIE

TRZECIE

IMIĘ

NAZWISKO

Krzysztof

Janiec

Michał

Dujka

Marcin

Kuc

KLASA

IV technik mechanik – specjalizacja budowa
maszyn energetycznych

II technik energetyk

II technik energetyk
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Konkursy dla gimnazjalistów

Przebieg konkursu:

Konkursy skierowane były do gimnazjalistów z Warszawy,

Konkurs został przeprowadzony w formie interaktywnego

Radomia oraz okolicznych gmin. Ich celem była przede

testu i zawierał pytania dotyczące poprzedniej wystawy

wszystkim promocja nauki w klasach o profilu technik

„Mózg”,

energetyk w szkołach partnerskich wśród absolwentów

im. T. Kościuszki, a także weryfikował wiedzę uczniów

informacji

o

Zespole

Szkół

Technicznych

gimnazjów, stojących przed decyzją wyboru szkoły średniej,

związaną z energetyką. Gimnazjaliści, którzy najlepiej

jak również popularyzacja wiedzy o energetyce oraz firmie

rozwiązali test, zostali zakwalifikowani do finału, który odbył

PGNiG TERMIKA SA.

się 22 marca 2012 r. podczas VIII seminarium „Odnawialne
Źródła Energii”. Zwycięzcy zostali nagrodzeni upominkami

Konkurs w Zespole Szkół nr 40 im.
Stefana Starzyńskiego w Warszawie

ufundowanymi przez firmę PGNiG TERMIKA SA w postaci:
tabletu – 1 miejsce, aparatu fotograficznego – 2 miejsce
i pendrive’a 8 GB – 3 miejsce. Podczas Seminarium, które

Odbył się 16 marca 2012 r., podczas organizowanego w szkole

odbyło się w auli Wydziału Mechanicznego Politechniki

dnia z zawodem. Skierowany był do gimnazjalistów z dzielnicy

Radomskiej, nagrody odebrało trzech laureatów konkursu.

Praga Północ oraz gmin okolicznych, a patronatem honorowym
objął go Burmistrz Dzielnicy Praga Północ – Piotr Zalewski.
W programie znalazły się m.in. prezentacje zawodów:
technik energetyk, technik elektryk i technik informatyk,
doświadczenia

prezentowane

przez

uczniów

szkoły,

wspieranych przez mentorów PGNiG TERMIKA SA, jak
również konkurs z nagrodami dla gimnazjalistów.
Dzień z zawodem w ZS nr 40 w Warszawie zgromadził
około

300

uczniów

zainteresowanych

kontynuacją

w szkole partnerskiej PGNiG TERMIKA SA.

Przebieg konkursu:
Każdy gimnazjalista biorący udział w dniu otwartym miał
możliwość wzięcia udziału w konkursie, poprzez udzielenie
odpowiedzi na pytania z zakresu energetyki oraz dotyczące
firmy PGNiG TERMIKA SA. Wśród wszystkich uczestników
konkursu
a

przedstawiciele

następnie

firmy

weryfikowali

losowali

poprawność

zgłoszenia,
udzielonych

odpowiedzi. 18 gimnazjalistów otrzymało nagrodę w postaci
pendrive’ów o pojemności 8 GB.

Konkurs w Zespole Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu
Miał miejsce w lutym 2012 r. i był przeprowadzany przez
dwa tygodnie podczas interaktywnej wystawy „Mózg 2012”
– przygotowanej z myślą o gimnazjalistach zainteresowanych
kontynuacją nauki w ZST w Radomiu, organizowanej co roku
przez Szkolny Ośrodek Kariery.
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Badania
uczniów klas
czwartych
Uczniowie klas maturalnych Zespołu Szkół Technicznych
im.

T.

Kościuszki

w

Radomiu

oraz

Zespołu

Szkół

nr 40 im S. Starzyńskiego w Warszawie zostali objęci
badaniem ankietowym, mającym na celu zdobycie informacji
na temat chęci rozwoju zawodowego wśród młodzieży szkół
partnerskich, planów dotyczących przyszłej kariery oraz chęci
podjęcia pracy w zakładach firmy PGNiG TERMIKA SA.
Ankieta badawcza została przeprowadzona w kwietniu 2012
i zawierała 6 pytań. W badaniu wzięło udział 78 uczniów
z obu szkół partnerskich.

Zespół Szkół Technicznych
im. T. Kościuszki w Radomiu
Raport z wyników badania młodzieży w Radomiu
na temat rozwoju zawodowego, planowania kariery
oraz chęci podjęcia pracy w PGNiG TERMIKA SA,
przeprowadzonego w ramach III edycji programu
edukacyjnego Zagrzewamy do nauki.
W badaniu wzięło udział 54 uczniów klas czwartych
–

26

uczniów

z

klasy

technik

mechanik

(4TM)

o specjalizacji budowa maszyn energetycznych i obrabiarki
sterowane numerycznie oraz 27 z klasy technik elektryk
(4 TE) o specjalizacji instalacje elektryczne i maszyny
energetyczne.
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Czy po ukończeniu technikum zamierzasz podjąć

Czy po ukończeniu technikum rozważasz

pracę zgodnie z wyuczonym zawodem?

aplikowanie do firmy PGNiG TERMIKA SA?

Spośród 54 uczniów klas 4TM i 4TE, na pytanie, czy

Spośród 54 uczniów zapytanych o chęć aplikowania do firmy

po ukończeniu technikum zamierzasz podjąć pracę zgodnie

PGNiG TERMIKA SA zainteresowanie wyraziło 41 uczniów

z wyuczonym zawodem, 83% (45 uczniów) odpowiedziało

(76%), 11 uczniów nie rozważało aplikowania do firmy (20%)

– tak, 4% (2 uczniów) – nie, 11% (6 uczniów) – nie wiem,

a 2 uczniów (4%) nie udzieliło odpowiedzi.

a 2% ankietowanych (1 uczeń) nie udzieliło odpowiedzi
na pytanie.
4%
2 uczniów

2%
1 uczeń
11%
6 uczniów
20%
11 uczniów

4%
2 uczniów

83%
45 uczniów

tak
nie
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brak odpowiedzi

76%
41 uczniów

tak
nie

brak odpowiedzi
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Czy po ukończeniu technikum zamierzasz

Wybierana uczelnia

rozpocząć studia wyższe?

Po ukończeniu technikum spośród 54 uczniów: 56%

Uczniowie, którzy zadeklarowali chęć kontynuacji nauki

(30 uczniów) zamierzało rozpocząć studia wyższe, 10%

na studiach wyższych, najczęściej wybierali Politechnikę

(6 uczniów) planowało zakończyć edukację na poziomie

Radomską

szkoły

technicznej,

19%

(10

uczniów)

na

(15

wskazań),

Politechnikę

Warszawską

moment

(8 wskazań). Spośród 54 ankietowanych, 32 nie udzieliło

przeprowadzania badania nie podjęło jeszcze decyzji,

odpowiedzi, a 3 osoby dokonały kolejno: podwójnego,

natomiast 15% (8 uczniów) nie udzieliło odpowiedzi.

potrójnego oraz poczwórnego wskazania.
40

15%
8 uczniów

56%
30 uczniów

19%
10 uczniów

Liczba uczniów

32
30
15
20
8
10

5

0
Politechnika Radomska
Politechnika Warszawska

inne
brak odpowiedzi

10%
6 uczniów

tak
nie

nie wiem
brak odpowiedzi
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Kierunek studiów

Tryb studiów

Najczęściej wybieranym kierunkiem studiów okazał się

Spośród udzielonych odpowiedzi tryb dzienny został

kierunek mechaniczny (9 wskazań) oraz elektrotechnika

wskazany 6 razy, zaoczny 25 razy, natomiast wieczorowy

(7 wskazań). Uczniowie wskazywali również kierunki

– 1 raz. Pojawiła się również odpowiedź uzależniająca wybór

związane z energetyką, energoelektroniką, elektryką oraz

trybu studiów od możliwości podjęcia pracy. Na 54 uczniów,

informatyką. 29 uczniów nie udzieliło odpowiedzi, a 4 uczniów

22 osoby nie udzieliły odpowiedzi, a jedna osoba dokonała

dokonało podwójnego wskazania.

podwójnego wskazania.
29

30

25

25
22

20

20

Liczba uczniów

Liczba uczniów

25

15
10

9
7
5

5

2

2

2

2

30

10
5

6

1

1

0

0
Mechanika
Elektronika
Energetyka
Informatyka

15

Energoelektronika
Elektryka
Inne (5 kierunków łącznie)
brak odpowiedzi

dzienny
zaoczny
wieczorowy

zależy od pracy
brak odpowiedzi
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Czy w roku ukończenia szkoły zamierzasz
przystąpić do egzaminu potwierdzającego

Zespół Szkół nr 40
im. S. Starzyńskiego w Warszawie

kwalifikacje zawodowe?
Raport z wyników badań młodzieży w Warszawie
na temat rozwoju zawodowego, planowania kariery
Zdecydowana większość uczniów klas maturalnych objętych

oraz chęci podjęcia pracy w PGNiG TERMIKA SA,

badaniem deklarowała chęć przystąpienia do egzaminu

przeprowadzonych w ramach III edycji programu

potwierdzającego kwalifikacje zawodowe – odpowiedź

edukacyjnego Zagrzewamy do nauki.

twierdzącą zaznaczyło 52 uczniów (96% ankietowanych),
1 uczeń nie zamierzał przystępować do egzaminu (2%) oraz

W badaniu wzięło udział 24 uczniów z technikum

1 uczeń (2%) nie udzielił odpowiedzi na pytanie.

mechanicznego klasy czwartej (4TB) o specjalizacji budowa
maszyn energetycznych z ZS nr 40 w Warszawie.

2%
1 uczeń

2%
1 uczeń

Czy po ukończeniu technikum zamierzasz podjąć
pracę zgodnie z wyuczonym zawodem?

Spośród 24 uczniów klasy 4TB na pytanie, czy po ukończeniu
96%
52 uczniów

technikum zamierzają podjąć pracę zgodnie z wyuczonym
zawodem, 79% ankietowanych (19 uczniów) udzieliło
odpowiedzi twierdzącej, 8% (2 uczniów) nie zamierzało
łączyć przyszłej pracy z wyuczonym w technikum zawodem,
a 13% (3 uczniów) nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

13%
3 uczniów
8%
2 uczniów
tak
nie

brak odpowiedzi
79%
19 uczniów

tak
nie

brak odpowiedzi
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Czy po ukończeniu technikum rozważasz

Czy po ukończeniu technikum zamierzasz

aplikowanie do firmy PGNiG TERMIKA SA?

rozpocząć studia wyższe?

19 uczniów spośród 24 ankietowanych (79%), rozważało

Po ukończeniu technikum 4 uczniów (17%) zamierzało

aplikowanie do firmy PGNiG TERMIKA SA, 2 uczniów (8%)

rozpocząć studia wyższe, 7 uczniów (28%) planowało

nie zamierzało łączyć swojej przyszłości zawodowej z firmą,

zakończyć edukację na poziomie szkoły technicznej,

a 3 uczniów (13%) nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

10 uczniów (42%) na moment przeprowadzania badania
nie podjęło jeszcze decyzji, natomiast 3 uczniów (13%)
nie udzieliło odpowiedzi.

13%
3 uczniów
13%
3 uczniów

17%
4 uczniów

8%
2 uczniów
79%
19 uczniów

42%
10 uczniów

tak
nie

28%
7 uczniów

brak odpowiedzi
tak
nie
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Wybierana uczelnia

Kierunek studiów

Uczelnie wskazane przez uczniów ZS nr 40 to: WAT

Osoby (4 uczniów), które zamierzają kontynuować naukę

(3 wskazania) oraz Politechnika Warszawska (1 wskazanie).

na studiach wyższych w pytaniu o kierunek studiów wskazały

Spośród 24 uczniów klasy 4TB 20 uczniów nie udzieliło

energetykę (2 wskazania) oraz budownictwo (1 wskazanie),

odpowiedzi na pytanie, jeden uczeń był niezdecydowany,

natomiast jedna z ankietowanych osób nie podjęła jeszcze

a jeden maturzysta dokonał 2 wskazań.

ostatecznej decyzji.
20

20

20

15

15

Liczba uczniów

Liczba uczniów

20

10

5

3
1

1

0

10

5

2

1

1

0

Politechnika Radomska
Politechnika Warszawska

inne
brak odpowiedzi

Energetyka
Budownictwo

brak decyzji
brak odpowiedzi
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Czy w roku ukończenia szkoły zamierzasz

Tryb studiów

przystąpić do egzaminu potwierdzającego
kwalifikacje zawodowe?

Spośród udzielonych odpowiedzi tryb dzienny został
wskazany 1 raz, natomiast zaoczny 3 razy. 20 ankietowanych

Spośród 24 ankietowanych osób, jedynie 8 uczniów

osób nie udzieliło odpowiedzi na pytanie.

(33%) zadeklarowało chęć przystąpienia do egzaminu
potwierdzającego

20

Liczba uczniów

20

kwalifikacje

zawodowe,

(12 uczniów), a 4 uczniów (17%) – nie udzieliło odpowiedzi
na pytanie.

15
17%
4 uczniów

10

5

33%
8 uczniów

3
1

0
zaoczne
dzienne

brak odpowiedzi

50%
12 uczniów

tak
nie
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Działania
dodatkowe

w Warszawie oraz Zespołu Szkół Technicznych
im. Tadeusza Kościuszki w Radomiu. Uczniowie
szkół partnerskich z dużym zaangażowaniem
wspierali pracowników podczas Dnia otwartego.
Dodatkowo w Ec Siekierki, uczniowie szkoły
partnerskiej z Radomia zaprezentowali wystawę

Program Zagrzewamy do nauki opiera się na szerokiej

„Mózg 2012”, przygotowywaną jak co roku przez

współpracy ze szkołami partnerskimi, dotyczącej zarówno

uczniów

zaplanowanych działań w ramach programu, jak również

– Tomasza Magnowskiego. Wystawa cieszyła

wielu dodatkowych wydarzeń, w których uczestniczyli

się

uczniowie szkół partnerskich oraz pracownicy i dyrektorzy

zwiedzających.

szkoły

ogromnym

przy

wsparciu

nauczyciela

zainteresowaniem

wśród

Zakładów firmy PGNiG TERMIKA SA.

Dodatkowe wydarzenia, które odbyły
się w III edycji programu Zagrzewamy
do nauki:
24 września 2011 – Dzień otwarty w zakładach
organizatora programu Zagrzewamy do nauki
w Ec Siekierki oraz Ec Żerań: dwa zakłady firmy
odwiedziły tłumy zwiedzających m.in. uczniowie
z Zespołu Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
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14

października

klas

2011

pierwszych

r.

–

ślubowanie

2012 Radom – studniówki klas maturalnych

nr 40 w Warszawie: uczniowie klas pierwszych

uczniów ze szkół partnerskich: w obu szkołach

złożyli

Uczestniczyli

partnerskich objętych programem Zagrzewamy

w nim m.in. przedstawiciele zespołu projektowego

do nauki naukę kończyli uczniowie czwartych klas

Zagrzewamy do nauki: specjalista ds. wytwarzania

technik mechanik (ZS nr 40 w Warszawie i ZST

z Ec Żerań – Witold Kucharek, koordynator

w Radomiu) oraz technik elektryk (ZST w Radomiu),

ds.

objęci Programem Stypendialnym od pierwszej

rozwoju

–

przedstawiciel

Zespole

7 stycznia 2012 r. Warszawa oraz 11 lutego

Szkół

uroczyste

w

ślubowanie.

Andrzej

Roszkiewicz

Polskiego

oraz

Stowarzyszenia

klasy technikum.

Zarządzania Kadrami, Campus Recruiter programu
– Agnieszka Krawczyńska.

Grudzień

2011

r.

–

wigilie

w

szkołach

partnerskich: członkowie zespołu projektowego
Zagrzewamy do nauki uczestniczyli w spotkaniach
wigilijnych organizowanych dla nauczycieli i gości
szkół partnerskich. Spotkania w gronie nauczycieli
szkół partnerskich oraz zaproszonych gości, od
I edycji projektu na stałe wpisały się w kalendarz
programu Zagrzewamy do nauki.

luty

2012

interaktywna

r.

–

wystawa

wystawa

„Mózg

2012”:

przygotowywana

dla

gimnazjalistów z Radomia i okolic przez Szkolny
Ośrodek Kariery (SZOK), działający w Zespole
Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki
w

Radomiu.

Myślą

przewodnią

tegorocznej

wystawy interaktywnej „Mózg 2012” były niedawno
odkryte, wykorzystywane w sprzedaży i w życiu
codziennym zjawiska

związane

z

dziedziną

„neuromarketingu”. Dzięki zaangażowaniu grupy

36

Raport III Edycji Programu Edukacyjnego Zagrzewamy do nauki
www.zagrzewamydonauki.pl

uczniów z SZOK zwiedzający wystawę mogli

Warsztat został zorganizowany w ramach wymiany

uczestniczyć w niecodziennych eksperymentach

młodzieży z partnerskiej szkoły LGT Les Lombards

i obserwować rzeczy, które są tylko złudzeniem.

w Troyes we Francji, która przebywała w Radomiu
w od 11 do 18 kwietnia 2012 r. Warsztat prowadzili
mentorzy PGNiG TERMIKA SA: Martyna Tuscher
i Ewa Warska.
20

marca

„Odnawialne

2012

r.

–

Źródła

VIII

Energii”:

Seminarium
wiodącym

tematem Seminarium było hasło: „Alternatywne
paliwa lekiem na...”. Zorganizował je Zespół
Szkół Technicznych w Radomiu przy współpracy
naukowej z Wydziałem Mechanicznym Politechniki
Radomskiej. Podczas seminarium odbyło się
również rozstrzygnięcie wyników konkursu dla
gimnazjalistów

organizowanego

przez

firmę

PGNiG TERMIKA SA oraz konkursu „Alternatywne
16 marca 2012 r. – Dzień z zawodem: połączony był

paliwa lekiem na...”, skierowanego do uczniów szkół

z dniem otwartym dla gimnazjalistów z Warszawy

ponadgimnazjalnych, polegający na utworzeniu

i okolic, w którym uczestniczyło ok. 300 uczniów

bloga na temat alternatywnych paliw.

szkół gimnazjalnych zainteresowanych kontynuacją
nauki w ZS nr 40 im. Stefana Starzyńskiego
w Warszawie.

12 maja 2012 – Piknik Naukowy Polskiego
Radia
PGNiG

i

Centrum
TERMIKA

Nauki
SA

Kopernik:
była

firma

Sponsorem

Strategicznym XVI Pikniku Naukowego. Hasłem
przewodnim pikniku była ENERGIA. Odwiedzający
16 kwietnia 2012 r. – warsztat dla młodzieży

mogli dowiedzieć się jak naładować telefon baterią

polskiej i francuskiej poświęcony tematyce

roślinną, jak uratować stłuczoną żarówkę, jak trafić

„Budowania zespołu”: uczestniczyło w nim

w jądro atomu, czy też jak złamać energetyczny

16 uczniów – 8 uczniów z Zespołu Szkół

szyfr. Piknik odbył się w sobotę w Parku Marszałka

Technicznych w Radomiu i 8 uczniów z LGT

Rydza–Śmigłego przy ul. Rozbrat w Warszawie.

Les Lombards w Troyes we Francji oraz polscy

Firma PGNiG TERMIKA SA przygotowała dla

i francuscy nauczyciele.

gości m.in. interaktywne konkursy z nagrodami,
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a także liczne atrakcje w strefie dla dzieci – między

Przebieg uroczystości:

innymi budowę elektrociepłowni z gigantycznych
tekturowych klocków. Pracowników firmy wspierali

W obu szkołach przedstawiciele firmy PGNiG TERMIKA SA

uczniowie z ZST w Radomiu.

podziękowali za wzorową postawę i zachowanie uczniów, którzy
odbyli w maju praktyki zawodowe w zakładach firmy i przekazali
dyrekcji szkół pismo z podziękowaniami. Praktykanci, którzy
podczas odbywania praktyk wyróżniali się swoją postawą,
wiedzą oraz zaangażowaniem, otrzymali od firmy upominki
– plecaki z logo programu Zagrzewamy do nauki.
Podczas uroczystości wręczone zostały również certyfikaty
ambasadorskie

uczniom

Ambasadorski

w

III

zaangażowanym

edycji

programu

w

Program

Zagrzewamy

do nauki.

29 czerwca 2012 r. – zakończenie roku szkolnego
2011/2012 w szkołach partnerskich:
W uroczystościach wzięli udział:
w Zespole Szkół nr 40 im. Stefana Starzyńskiego

W Zespole Szkół Technicznych w Radomiu uroczystość

w Warszawie:

zakończenia roku szkolnego dodatkowo połączona była
z oficjalnym otwarciem nowego stadionu lekkoatletycznego

Stefan Zaraś – Dyrektor Zakładu Elektrociepłownia

przy

Zespole

Szkół

Technicznych.

Stadion

posiada

Żerań i Źródła Lokalne, PGNiG TERMIKA SA,

sześciotorową bieżnię, skocznię do skoku w dal, wzwyż

Witold Kucharek – Specjalista ds. wytwarzania,

i o tyczce, rzutnię do rzutu dyskiem i pchnięcia kulą

członek zespołu projektowego Zagrzewamy do

oraz trawiaste boisko piłkarskie i wielofunkcyjne boisko

nauki, PGNiG TERMIKA SA

do koszykówki, piłki ręcznej i siatkówki. Obiekt jest

Marcin Kasperek – Członek Zarządu Business for

jednocześnie stadionem rozgrzewkowym głównej areny

Society.

Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji przy ul. Narutowicza.

w Zespole Szkół Technicznych im. Tadeusza Kościuszki

Przecięcia wstęgi dokonali: Piotr Kalinkowski – Dyrektor

w Radomiu:

MOSiR, Zygmunt Malinowski – Prezes ROZLA, Andrzej
Kosztowniak – Prezydent Radomia, Ryszard Fałek oraz

Jacek

Śliwczyński

–

Dyrektor

Zakładu

Igor Marszałkiewicz – Wiceprezydenci miasta Radomia.

Elektrociepłownia Siekierki i Ciepłownia Kawęczyn,
PGNiG TERMIKA SA,
Ewa Warska – Koordynator ds. rozwoju, członek
zespołu projektowego Zagrzewamy do nauki,
PGNiG TERMIKA SA
Agnieszka Krawczyńska – Campus Recruiter,
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
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Zespół projektowy
Zagrzewamy
do nauki

Martyna Tuscher
Specjalista ds. personalnych, Ec Żerań
– koordynator programu
Zagrzewamy do nauki

Ewa Warska
Koordynator ds. rozwoju, Ec Siekierki
– koordynator współpracy z ZST
im. T. Kościuszki w Radomiu

Zespół projektowy Zagrzewamy do nauki
Witold Kucharek

Marcin Kasperek

Specjalista ds. wytwarzania, Ec Żerań

przedstawiciel firmy współpracującej

– koordynator współpracy z ZS nr 40

Business for Society Sp. z o.o.

im. S. Starzyńskiego w Warszawie
Andrzej Roszkiewicz

Agnieszka Krawczyńska

Koordynator ds. rozwoju, Ec

Campus Recruiter,

Żerań – odpowiedzialny za nadzór

Polskie Stowarzyszenie

merytoryczny materiałów

Zarządzania Kadrami

dydaktycznych
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Wydaje mi się, że nasz program pomimo kolejnej,
III już edycji, nadal dynamicznie się rozwija, jest pełen
optymizmu i zaczyna przynosić wymierne efekty.
Rozmowy rekrutacyjne, które odbyły się w naszych
zakładach w pełni pokazują, że nasza młodzież dojrzała
i da sobie radę na burzliwym rynku pracy.
Największymi wyzwaniami III edycji programu,
była kontynuacja praktyk zawodowych oraz działania
wspierające promocję naszej szkoły partnerskiej,
w celu zapewnienia pełnej klasy o profilu energetycznym.
Celem, który osiągnęliśmy w tym roku, jest zatrudnienie
naszych absolwentów, czyli uczniów, którzy naprawdę
dużo wiedzą o energetyce, i co ważne, chcą pracować
razem z nami.
Będzie dużą przyjemnością obserwować ich rozwój
i osiąganie kolejnych szczebli „energetycznego”
wtajemniczenia.
Witold Kucharek
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projektem opartym
my do nauki jest
Program Zagrzewa
iami. Dzięki
edzą miedzy pokolen
na dzieleniu się wi
rtnerskich
niom firmy, szkół pa
długotrwałym stara
ergetyką udało
ska związanego z en
oraz całego środowi
zawodzie technik
zanie młodzieży w
się przywrócić nauc
energetyk.
, bardzo istotne
izatorów programu
Dla nas, jako organ
zygotowaniu
w odpowiednim pr
jest wsparcie szkół
ości zasilą
kadr, które w przyszł
wykwalifikowanych
zdaniem,
naszej firmy. Moim
szeregi pracowników
łni realizuje
my do nauki w pe
program Zagrzewa
jest wzbogacana
na edycja programu
ten cel. Każda kolej
u jak najlepsze
, które mają na cel
o nowe rozwiązania
anych w ramach
su działań realizow
dopasowanie zakre
oraz szkół
ych potrzeb firmy
projektu do aktualn
partnerskich.
Ewa War sk a

Kluczowym założeniem programu Zagrzewamy
do nauki jest zapewnienie młodych pracowników
technicznych zastępujących odchodzących pracowników
z uprawnieniami emerytalnymi (najbliższe lata dla
naszej firmy, to narastające, przewidywane odejścia
pracowników w Pionie Produkcji). Program ZdN
ma te luki kadrowe zapełnić, ale również przygotować
przyszłych, potencjalnych pracowników do pracy
w naszych zakładach. Stąd też, tak istotne było ponowne
wpisanie na listę zawodów MEN zawodu technik
energetyk.
Dodatkowymi celami programu są również działania
z zakresu employer branding, budowanie kultury
dzielenia się wiedzą wśród naszych pracowników
oraz organizacja praktyk zawodowych, które dają
uczniom możliwość zapoznania się z funkcjonowaniem
naszych elektrociepłowni i ciepłowni, zweryfikowania
i porównania z rzeczywistością wyobrażeń o pracy
w energetyce oraz dowiedzenia się więcej na temat
warunków pracy w ruchu ciągłym (młodzież dzięki
praktykom w sposób świadomy może myśleć
i decydować o ewentualnym podjęciu pracy
w naszych zakładach).
Martyna Tuscher
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Campus Recruiter
Kim jest Campus Recruiter i jaką pełnił
rolę w zespole?

reprezentował

ekspercką

organizację

pozarządową

– Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami.
Do zadań Campus Recruitera należało:
zrekrutowanie Ambasadorów PGNiG TERMIKA SA,

Campus Recruiter w programie Zagrzewamy do nauki

koordynowanie działań realizowanych we

pełnił funkcję stałego przedstawiciela zespołu projektowego

współpracy z przedstawicielami szkół partnerskich,

w kontaktach ze szkołami. Funkcję Campus Recruitera

wsparcie organizacyjne i logistyczne oraz obsługa

w III edycji programu Zagrzewamy do nauki, podobnie

fotograficzna warsztatów technicznych i miękkich,

jak w poprzednich edycjach projektu, pełnił przedstawiciel

zajęć specjalizacyjnych organizowanych

Polskiego

w szkołach partnerskich oraz praktyk zawodowych

Stowarzyszenia

Zarządzania

Kadrami

w firmie,

– Agnieszka Krawczyńska.

ułatwianie uczniom kontaktu z przedstawicielami
Dla Ambasadorów PGNiG TERMIKA SA oraz pozostałych

firmy,

uczniów

promowanie programu Zagrzewamy do nauki

objętych

programem

III

edycji

programu

Zagrzewamy do nauki, Campus Recruiter był pierwszą

wśród gimnazjalistów oraz uczniów technicznych

osobą do kontaktu w sprawach współpracy z firmą

szkół średnich,

PGNiG TERMIKA SA. Ponosił również odpowiedzialność

wsparcie organizacyjne przygotowania praktyk

za współpracę z mentorami, dyrektorami szkół partnerskich

zawodowych dla uczniów szkół partnerskich,

oraz współpracę pracowników firmy z Ambasadorami.

promocja, kontakty z mediami i obsługa PR

W kontaktach z dyrektorami szkół, Campus Recruiter

programu Zagrzewamy do nauki.
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Strona internetowa
www.zagrzewamydonauki.pl
Jakie informacje znajdowały się na
stronie programu?

Strona Zagrzewamy do nauki, składała się z trzech
głównych modułów tematycznych:

terminy i tematy warsztatów technicznych oraz

Program Zagrzewamy do nauki

miękkich,

Aktualności

informacje o praktykach zawodowych realizowanych

Baza wiedzy

w PGNiG TERMIKA SA,
informacje o konkursach dla gimnazjalistów,

Korzyści dla organizatora, jakie wynikały z utworzenia strony

artykuły, prezentacje i inne materiały merytoryczne

www.zagrzewamydonauki.pl w ramach programu, to przede

poszerzające

wszystkim:

wiedzę

na

tematy

związane

z energetyką oraz firmą PGNiG TERMIKA SA,
aktualności związane z programem,

stworzenie wizerunku firmy, jako pracodawcy

link zapisu do newslettera programu.

odpowiedzialnego społecznie,
stworzenie

Od września 2011 do końca czerwca 2012 stronę

wizerunku

internetową programu odwiedziło ponad 3 200 unikalnych

i ciepłownictwa,

użytkowników. Zanotowane zostało

wzrost

witryny internetowej.

ponad 7 800 odsłon

PGNiG

TERMIKA SA,

jako firmy eksperckiej w zakresie energetyki
zainteresowania

energetyką

wśród

młodzieży,
stworzenie nowego narzędzia komunikacyjnego,
bieżący kontakt z użytkownikami strony poprzez
wysyłanie cyklicznego newslettera do bazy osób,
które

dokonały

rejestracji

za

strony.
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pośrednictwem

Newsletter
programu
edukacyjnego
Zagrzewamy
do nauki

o wydarzeniach realizowanych w projekcie, które skierowane
były do uczniów szkół partnerskich oraz gimnazjalistów.
Wszyscy

zainteresowani

otrzymywaniem

aktualnych

informacji mogli zapisać się do bazy newslettera poprzez link
zapisu na stronie programu.
Dwa razy w miesiącu, osoby zarejestrowane w bazie
odbiorców newslettera, otrzymywały:
bieżące informacje na temat aktualnych wydarzeń
w Warszawie i Radomiu,
relację z warsztatów realizowanych w szkołach
partnerskich oraz z innych wydarzeń programu
Zagrzewamy do nauki.

Do kogo kierowany był newsletter
programu i co zawierał?

Oprócz newslettera Zagrzewamy do nauki do bazy członków
i

sympatyków

Polskiego

Stowarzyszenia

Zarządzania

Kadrami wysyłany był również newsletter PSZK zawierający
Newsletter

programu

Zagrzewamy

do

nauki

został

stworzony z myślą o uczniach zainteresowanych branżą

najważniejsze informacje o wydarzeniach w programie
Zagrzewamy do nauki.

energetyczną oraz firmą PGNiG TERMIKA SA. Informował
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Zagrzewamy
do nauki w mediach
Gdzie pojawiały się informacje o programie?
Od początku projektu organizatorzy III edycji programu edukacyjnego

Radio Plus Radom

CIRE.PL

radom.naszemiasto.pl

Personel i Zarządzanie

Tygodnik Radomski

Zagrzewamy do nauki aktywnie współpracowali zarówno z mediami
zewnętrznymi, jak i wydawnictwami wewnętrznymi PGNiG TERMIKA SA.
Od września 2011 do lipca 2012 r. w mediach ukazało się blisko 70 publikacji
w Internecie, prasie codziennej, magazynach, radiu i telewizji. Do promocji
programu i organizowanych konkursów włączyły się media patronackie projektu,
a także media młodzieżowe, studenckie, branżowe, lokalne oraz ogólnopolskie,
a także magazyny i pisma wewnętrzne firmy.
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Korzyści
z realizacji
programu
Zagrzewamy
do nauki

30 czerwca 2012 r. zakończył się pełen cykl edukacyjny
uczniów objętych od 2008 r. Programem Stypendialnym,
a od 2009 r. programem Zagrzewamy do nauki.
W 2008 r. uczniowie 2 klas pierwszych technik mechanik
z Zespołu Szkół nr 40 w Warszawie oraz uczniowie 2 klas
pierwszych technik mechanik i technik elektryk z Zespołu
Szkół Technicznych w Radomiu zostali objęci Programem
Stypendialnym skierowanym do najlepszych uczniów. Rok
później rozpoczął się program Zagrzewamy do nauki,
w ramach którego uczniowie szkół partnerskich mogli
uczestniczyć we wszystkich organizowanych wydarzeniach
i

działaniach

objętych

programem

(w

warsztatach

technicznych i miękkich, spotkaniach Koła Energetyka,
Programie Ambasadorskim i Programie Stypendialnym).
Program swoim zakresem obejmował również doposażenie
pracowni szkolnych oraz promocję szkół partnerskich.
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ZS im S. Starzyńskiego nr 40 w liczbach

Program Stypendialny
Rok szkolny
2008/2009

I edycja ZdN
Rok szkolny
2009/2010

II edycja ZdN
Rok szkolny
2010/2011

III edycja ZdN
Rok szkolny
2011/2012

klasa 1
technik mechanik

klasa 2
technik mechanik

klasa 3
technik mechanik

klasa 4
technik mechanik

klasa 1
technik mechanik

klasa 1
technik mechanik

klasa 2
technik mechanik

klasa 3
technik mechanik

klasa 1
technik mechanik

klasa 2
technik mechanik

klasa 1 technik
elektro-energetyk

ZST im. T. Kościuszki w liczbach

Program Stypendialny
Rok szkolny
2008/2009

I edycja ZdN
Rok szkolny
2009/2010

II edycja ZdN
Rok szkolny
2010/2011

III edycja ZdN
Rok szkolny
2011/2012

klasa 1
technik elektryk

klasa 2
technik elektryk

klasa 3
technik elektryk

klasa 4
technik mechanik

klasa 1
technik mechanik

klasa 2
technik mechanik

klasa 3
technik mechanik

klasa 4
technik mechanik

klasa 1
technik elektryk

klasa 2
technik elektryk

klasa 3
technik elektryk

klasa 1
technik mechanik

klasa 2
technik mechanik

klasa 3
technik mechanik

klasa 1
technik energetyk

klasa 2
technik energetyk

klasa 1
technik energetyk
46

Ścisła

współpraca

z

wybranymi

średnimi

szkołami

technicznymi, na której oparty jest program Zagrzewamy
do nauki, została zainicjowana w odpowiedzi na prowadzone
analizy

przewidywanych

odejść

pracowników

firmy

z uprawnieniami emerytalnymi oraz brak wykwalifikowanej
kadry i możliwości kształcenia w zawodach związanych
z energetyką.
Współpraca ze szkołami rozwijała się intensywnie przez
kolejne cztery lata, co m.in. zaowocowało utworzeniem
w 2010 r. pierwszej w kraju klasy technik energetyk w ZST
im. T. Kościuszki w Radomiu. W 2011 r. powstały kolejne
dwie klasy pierwsze o profilu technik energetyk – zarówno
w szkole w Radomiu, jak i w ZS nr. 40 im. S. Starzyńskiego
w Warszawie. W kwietniu 2012 r. uczniowie klas czwartych
z obu szkół partnerskich zakończyli swoją edukację
w szkołach średnich.

Zagrzewamy
izatorem programu
Współpraca z organ
nasze starania
cy sposób wzmocniła
do nauki w znaczą
. Na rok szkolny
ą rekrutację uczniów
o dobrą i efektywn
ik energetyk
sy o kierunku techn
2012 /2013 do kla
m się osiągnąć
trzech lat, udało na
po raz pierwszy od
(34 chętnych) .
pełny nabór uczniów
ów na egzaminie
świadectw i wynik
Po obecnej analizie
do tej klasy starają
imy, że o przyjęcie
gimnazjalnym widz
y nadzieję,
ymi wynikami. Mam
się uczniowie z dobr
zwolą uczniom
cje intelektualne po
że dobre predyspozy
fikacje w naszej
umiejętności i kwali
zdobywać wysokie
szkole.
as
Ber nade ta Kud
kół Technicznych
Sz
ołu
sp
Dyrektor Ze
uszki w Radomiu
im. Tadeusza Kości

Cele i założenia programu Zagrzewamy do nauki zostały
w pełni zrealizowane. W ciągu czterech lat, w ramach
współpracy firmy ze szkołami partnerskimi, odbyło się ponad
100 warsztatów, kilkadziesiąt spotkań Koła Energetyka,
przywrócony został zawód technik energetyk, w szkołach
partnerskich powstały 3 klasy o profilu technik energetyk
(kolejne 2 klasy pierwsze rozpoczną naukę w szkołach
od 1 września 2012), w program zaangażowało się
kilkudziesięciu

Ambasadorów

i

mentorów,

praktyki

zawodowe odbyło 67 uczniów szkół partnerskich, przyznano
60 stypendiów zawodowych oraz firma przekazała szkołom
partnerskim specjalistyczny sprzęt dydaktyczny w ramach
doposażenia.
Zwieńczeniem czteroletniej współpracy firmy była rekrutacja
absolwentów szkół partnerskich do Wydziału Wytwarzania
w Ec Siekierki i Ec Żerań, którzy w przeprowadzonym
w kwietniu badaniu ankietowym wyrazili zainteresowanie
pracą w PGNiG TERMIKA SA oraz odbyli w klasie trzeciej
miesięczne praktyki zawodowe. Aktualnie firma złożyła
propozycję pracy 4 absolwentom z ZS nr 40 w Warszawie oraz
4

absolwentom

ZST

w

Radomiu.

W

przyszłości

PGNiG TERMIKA SA planuje zatrudnienie kolejnych
absolwentów szkół objętych programem Zagrzewamy
do nauki.

Firma wspiera działania promocyjne szkoły, których
celem jest pozyskanie absolwentów gimnazjów do szkół
zawodowych m.in. poprzez organizację Dnia z zawodem.
W roku szkolnym 2010/2011 po raz pierwszy
27 uczniów Technikum Mechanicznego nr 5 odbyło
praktykę zawodową w Elektrociepłowni Żerań
i Elektrociepłowni Siekierki, następna grupa wzięła
udział w praktykach w maju 2012 roku. Uczniowie
wysoko cenią sobie możliwość zdobywania wiedzy
praktycznej od najlepszych pracowników firmy.
Mam nadzieję, że dalsza współpraca z firmą zaowocuje
rozwojem kształcenia energetyków w Warszawie
i okolicach oraz pozwoli nam na nowoczesne kształcenie
w tym zawodzie.
Beata Doroś-Woźniak
Dyrektor Zespołu Szkół nr 40
im. Stefana Starzyńskiego w Warszawie

Owocem programu Zagrzewamy do nauki są również
m.in. liczne raporty, pokazujące program jako przykład
dobrych praktyk i kilkaset publikacji medialnych dotyczących
programu, energetyki oraz edukacji technicznej w Polsce.
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POLSKIE STOWARZYSZENIE
ZARZĄDZANIA KADRAMI
O STOWARZYSZENIU
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami powstało w maju 1994 roku i jest
największą organizacją w Polsce zrzeszającą dyrektorów, kierowników i pracowników
działów personalnych, a także konsultantów i naukowców zajmujących się problematyką
zarządzania ludźmi. Obecnie PSZK zrzesza ponad 2 000 członków a wysyłany
w każdym miesiącu Newsletter dociera do ok. 15 000 osób w całej Polsce.

CELE STOWARZYSZENIA
Celem PSZK jest integracja środowiska zawodowego związanego z zarządzaniem ludźmi
(HRM), zapewnienie wymiany praktycznej, fachowej wiedzy w kraju i na świecie,
opracowywanie i propagowanie standardów odnoszących się do działalności związanej
z zarządzaniem kadrami w organizacjach, jak rówież reprezentowanie jego interesów
wobec władz państwowych, związków pracodawców, pracobiorców czy opinii publicznej.

GŁÓWNE INICJATYWY STOWARZYSZENIA
członkostwo dla firm i osób indywidualnych
organizacja konferencji (w tym cykl Konwent HR), spotkań, kongresów
i seminariów poświęconych tematyce zarządzania ludźmi i aktualnym problemom
praktyki funkcjonowania działów personalnych w przedsiębiorstwie,
Program Edukacji Profesjonalnej HR – projekt wspierający rozwój kwalifikacji
zawodowych pracowników działów personalnych,
integracja środowiska HRM poprzez regularne spotkania regionalne, cykl
spotkań dla dyrektorów personalnych HR Executive Forum
organizacja badań, projektów i kampanii społecznych z zakresu społecznej
odpowiedzialności biznesu
opracowanie i organizacja projektów z zakresu budowania wizerunku
pracodawcy na rynku pracy
Stowarzyszenie jest członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Zarządzania Kadrami
(EAPM) oraz Światowej Federacji Zarządzania Zasobami Ludzkimi (WFPMA).
Polskie Stowarzyszenie Zarządzania Kadrami
ul. Sienna 93/55 | 00–815 Warszawa
tel. (22) 890 02 32 | fax. (22) 890 02 33
www.pszk.org.pl

PRZYKŁADY INNYCH PROJEKTÓW
REALIZOWANYCH PRZEZ
BUSINESS FOR SOCIETY I PSZK
„Twoja Perspektywa” – IV edycja programu
edukacyjnego dla studentów realizowanych
wspólnie z Orange Polska.

www.twojaperspektywa.pl

„Zainstalujsie.pl” – program edukacyjny
dla studentów i uczniów szkół technicznych
realizowany wspólnie z ArcelorMittal Poland

www.zainstalujsie.pl

„Start w Karierę.PL” – ogólnopolska kampania
realizowana wspólnie z partnerem Accenture.
Kampania promowała Polskę, jako atrakcyjne
miejsce do rozpoczęcia kariery zawodowej

www.startwkariere.pl

„W trosce o zdrowie” – ogólnopolska kampania
społeczna realizowana wspólnie z partnerem
Centrum Medycznym Enel–Med, poświęcona
problematyce odpowiedzialności pracodawców
za opiekę zdrowotną pracowników.

www.wtrosceozdrowie.org.pl

ORGANIZATORZY

PATRONI MEDIALNI

PATRONATY HONOROWE
PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
PREZYDENT RADOMIA
SZKOŁY PATRONACKIE
ZESPÓŁ SZKÓŁ TECHNICZNYCH IM. TADEUSZA KOŚCIUSZKI W RADOMIU
ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 40 IM. STEFANA STARZYŃSKIEGO W WARSZAWIE

