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i RYNEk PRACY ElEkTRYkóW

Fabian Pietras1)

Antal International

Przyszła pora na doświadczonego elektryka...

It’s about time for an experienced electrician...

Od kilkunastu miesięcy napięcie wokół kształtu nowej usta-
wy o OZE znacznie rośnie. Pod koniec roku wydawało się, że po-
trzeba nowych regulacji jest na tyle pilna, że przełom roku przynie-
sie rozwiązanie i uspokoi nastroje inwestorów. Jednak pierwszy 
kwartał 2013 roku nie przyniósł jednoznacznej decyzji rządu, da-
jąc czas na dalsze konsultacje i doprecyzowanie kwestii spornych. 
Im dłużej nie zostaje zaakceptowany ostateczny kształt ustawy, 
tym dłużej trwa debata o jej skutkach. Coraz częściej pojawiają się 
głosy inwestorów, aby oddzielić ustawę OZE od „dużego trójpaku 
energetycznego”, aby szybciej rozpocząć stymulację sektora. 

Większość projektów wiatrowych rozpoczęła się w 2010 
i 2011 roku dając rekordową liczbę 720 MW zainstalowanych no-
wych mocy w 2012 roku. Na taki wynik złożyło się kilka czynników: 
coraz lepiej rozpoznana mapa wietrzności kraju, doświadczenie 
w negocjacjach z koncernami energetycznymi w sprawie przyłą-
czeń do sieci, wysoko wykwalifikowana kadra i przede wszystkim 
chęć zakończenia inwestycji przed zmianą prawodawstwa. 

Na rynku wiele firm przez dłuższy czas utrzymywało sta-
tus quo, także w zatrudnieniu, czekając na ostateczny projekt 
ustawy OZE. Jednak brak stanowczych kroków spowodował, że 
w niektórych firmach rozpoczęto redukcje etatów. Firmy zajmują-
ce się wyłącznie energetyką wiatrową to przeważnie kilkunasto-, 
kilkudziesięcioosobowe przedsiębiorstwa, które dość rozważnie 
analizują bilans zysków i strat. W obecnej sytuacji nie daje on na-
dziei na szybką poprawę koniunktury. Firmy postawione przed 
wizją niepewnej przyszłości bądź rozpoczęły dywersyfikacje 
własnej działalności i przekwalifikowują się, bądź zmniejsza-
ją zatrudnienie przechodząc w znany w biologii stan „prze-
trwalnikowy”, czekając na dogodniejszy moment do rozwoju. 
Oczywiście są na rynku firmy, które nie uzależniają całkowicie 
swojej obecności w sektorze od przyszłej legislacji i poszu-
kują nowych pracowników bazując na kapitale (wsparciu) po-
chodzącym z międzynarodowych oddziałów. 
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specjalizuje się w rekrutacji w obszarze Oil, Gas, Energy. Zajmuje się reali-
zacją projektów na stanowiska wyższego i średniego szczebla w obszarze 
stanowisk operacyjnych. Doświadczenie w przemyśle energetyczno-paliwo-
wym pozwala mu na właściwe wyczucie rynku i merytoryczną ocenę kandy-
datów.

O ile energetyka wiatrowa jest w trakcie spowolnienia, 
o tyle sektor fotowoltaiczny przygotowuje się do rozwoju, głów-
nie za sprawą zapisów w projekcie ustawy, które są szczególnie 
korzystne dla fotowoltaiki. W tej dziedzinie Polska jest obecnie 
jednym z największych rynków do zagospodarowania w Euro-
pie. Można wprawdzie zauważyć, że warunki geograficzno-at-
mosferyczne same w sobie, w żaden uzasadniony ekonomicznie 
sposób nie spowodują rozwoju tego sektora, jedynie stymulacja 
zewnętrzna jest w stanie doprowadzić do zwiększonego zainte-
resowania i inwestycji.

Na rynku obecnie poszukuje się doradców techniczno-han-
dlowych, którzy będą odpowiedzialni za pozyskiwanie klientów 
prywatnych oraz doradztwo w zakresie wyboru odpowiedniej 
technologii. Stanowisko wiąże się z mobilnością i wymaga poza 
wiedzą techniczną wysokich zdolności interpersonalnych. Osoba 
posiadająca dwuletnie doświadczenie w branży energetycznej 
może liczyć na wynagrodzenie w przedziale 4000-7000 zł brut-
to miesięcznie, samochód służbowy oraz motywacyjny system 
prowizyjny. 

W niedalekiej przyszłości firmy również chętnie zatrudnią 
koordynatora projektu, osobę odpowiedzialną za pozyskanie 
i przeprowadzenie projektu inwestycyjnego elektrowni fotowol-
taicznej. Zakres obowiązków takiej osoby zbliżony jest do obo-
wiązków koordynatora projektu energetyki wiatrowej. Czyli koor-
dynator odpowiedzialny będzie nie tylko za pozyskanie nierucho-
mości, ale także za kontakty z właścicielami terenu, samorzą-
dami oraz urzędami udzielającymi odpowiednich dokumentów 
prowadzących do uzyskania pozwolenia na budowę.

Mimo iż w energetyce wiatrowej występują obecnie 
„pewne zawirowania” na zatrudnienie mogą liczyć kierownicy 
robót elektrycznych z doświadczeniem w prowadzeniu projek-
tów z zakresu wysokich napięć. Związane jest to z wcześniej 
wspomnianą sytuacją sektora. Projekty rozpoczęte rok czy 
dwa lata temu wchodzą w ostatnią fazę realizacji. W zeszłym 
półroczu na rynku dał się odczuć duży deficyt kierowników 
budowy z uprawnieniami ogólnobudowlanymi z doświadcze-
niem w prowadzeniu projektów wiatrowych. Duży popyt na do-
świadczonych kierowników ze znajomością języka angielskiego 
spowodował walkę cenową o każdego kandydata, który mógł 
liczyć na co najmniej kilka ofert pracy opiewających na  kwoty 
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między 12 000 a 15 000 zł brutto miesięcznie, a w wyjątko-
wych przypadkach oferty te dochodziły nawet do 18 000 brut-
to. Wyjątkowo cenieni są kierownicy robót elektrycznych (KRE) 
z doświadczeniem w budowie lub remoncie choć jednego GPZ 
110 kV i znajomością języka angielskiego. Mogą oni liczyć na 
wynagrodzenie w przedziale 8000-12 000 zł brutto miesięcz-
nie. Ze względu na trwające i zakończone przetargi związane 
z budową linii energetycznych, które wejdą w fazę realizacji 
w najbliższym czasie, będą poszukiwani doświadczeni elektry-
cy w prowadzeniu projektów z zakresu średniego i wysokiego 
napięcia z uprawnieniami budowlanymi. Co więcej, KRE oraz 
kierownicy budowy będą mogli liczyć na ciekawe oferty zwią-
zane z budową nowych bloków energetycznych. Rynek pracy 
dla elektryków w najbliższym czasie będzie wyjątkowo korzyst-
ny, dlatego ważne jest, aby podnieść jak najszybciej swoje 
kwalifikacje, np. zapisując się na kurs języka angielskiego czy 
też wziąć udział nawet w mniej dochodowym przedsięwzięciu 
z zakresu średnich czy wysokich napięć, aby zyskać odpowied-
nie referencje i doświadczenie, które w niedalekiej przyszłości 
z pewnością się zwróci. 

W najbliższych miesiącach na brak oferty pracy z pewno-
ścią nie będą narzekać projektanci sieci średnich i wysokich na-
pięć. Na rynku jest spory deficyt doświadczonych projektantów. 
Spowodowane jest to przez brak w ostatnich dekadach dużych 
przetargów z zakresu SN i WN, a co z tym się wiąże brak miejsca 
do kształcenia nowej kadry. Na rynku wyjątkową rzadkością są 
projektanci ze znajomością języka angielskiego. 

Ciekawe oferty pracy czekają również na automatyków 
wdrożeniowych. Poszukiwane są osoby ze znajomością sterow-
ników PLC, takich jak Siemens S7-300, S7-400 oraz GE Fanuc, 
które dobrze posługują się systemami wizualizacji. Oczywiście 
kluczowe jest tutaj doświadczenie w projektowaniu, a następnie 
testach i rozruchach przy projektach w branży energetycznej. 
Najlepiej, aby automatyk miał doświadczenie w wdrożeniu DCS 
w elektrowni bądź elektrociepłowni. Automatyk z trzyletnim do-
świadczeniem może liczyć na ofertę w przedziale 5000-8000 zł 

brutto miesięcznie oraz premię za delegację i zakończenie pro-
jektu zgodnie z harmonogramem.

Do Antal International docierają pierwsze sygnały o zain-
teresowaniu pracodawców kandydatami z uprawnieniami tele-
komunikacyjnymi, zarówno wykonawczymi jak i projektowymi. 
Spowodowane jest to ogłaszanymi przetargami z zakresu bu-
dowy i przebudowy sieci szerokopasmowych. Rynek teleko-
munikacyjny w latach 90. był wyjątkowo korzystny i obfitował 
w oferty pracy przy budowie stacji bazowych. Po przesyceniu 
na początku XXI w. zaobserwować można jednak było znaczny 
spadek ofert, jak i inwestycji w tym zakresie. Znaczna część 
specjalistów związała się z sektorem nn i CCTv. Niewiele było 
okazji, by utrzymać swoją praktykę i zdobyć doświadczenie 
przy sieciach szerokopasmowych, które w najbliższym czasie 
będzie pożądane. Warte podkreślenia jest, iż oferty te będą 
dotyczyć mniejszych miejscowości, zwłaszcza z dala od du-
żych aglomeracji. To powoduje, że firmy będą musiały liczyć 
się z dodatkową gratyfikacją dla kandydatów za pracę z dala 
od rodzinnego domu. 

Branża energetyki wiatrowej obecnie przechodzi etap 
przedefiniowania strategii na kolejne lata. Po okresie rozwoju 
energetyki wiatrowej przyszedł czas na rozwój kolejnego źródła, 
jakim jest fotowoltaika. Na dynamikę sektora z pewnością wpływ 
będą miały zapisy i kształt ustawy. Wielkość sektora kształto-
wana będzie, podobnie jak w przypadku energetyki wiatrowej, 
w korelacji do systemu zachęt rządowych. Z pewnością wielkość 
i liczba inwestorów będą bardziej zróżnicowane i zdywersyfiko-
wane. Spowoduje to wzrost ofert pracy – natomiast należy zwró-
cić wyjątkową uwagę, aby przy wyborze kierować się pozycją 
firmy na rynku i jej zapleczem technicznym. W przypadku no-
wych firm bądź wchodzących na rynek dla osób z mniejszym 
doświadczeniem istotne jest poznanie strategii na najbliższe lata, 
prestiżu organizacji na arenie międzynarodowej, jak również po-
znanie kadry na rynku krajowym.
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