Wyniki ankiety MLE na temat sytuacji i perspektyw
młodych osób w sektorze energetycznym w Polsce

MŁODZI LIDERZY
W ENERGETYCE

I.
ZAANGAŻOWANIE MŁODYCH OSÓB W SEKTOR ENERGETYCZNY

40%

41%

na własną rękę, poprzez organizacje
naukowe lub pozarządowe zajmujące się
energetyką

z ramienia
pracodawcy

23

respondentów
angażuje się
w działania związane
z energetyką po
godzinach pracy

36%

współpracuje
z organizacjami
zajmującymi się
energetyką

¾

pisze artykuły
dla mediów lub
na blogu/profilu
społecznościowym

30%

respondentów
angażuje się
w społeczność sektora
energetycznego

22%

uczestniczy
w konferencjach
i spotkaniach

uczestniczy
w studiach
podyplomowych

9%

AŻ 94% RESPONDENTÓW WIĄŻE SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ ZAWODOWĄ Z ENERGETYKĄ
A 90% POLECIŁOBY PRACĘ W TYM SEKTORZE ZNAJOMYM

76% 46%

wybrało pracę
w sektorze
energetycznym
bo interesuje się
energetyką

dlatego, że w ich opinii
sektor ten będzie
się dynamicznie
rozwijał w najbliższych
latach

Choć statystyki wskazują, że
zarobki w energetyce
są wyższe niż w większości
innych sektorów gospodarki,

tylko 17% badanych

kierowało się kwestiami
finansowymi w wyborze pracy

12%

wskazało na
work-life balance

4%

uważa, że luka
pokoleniowa pozwala
na szybki awans

2%

kierowało się profilem
swojego wykształcenia

II.
WPŁYW MŁODYCH OSÓB NA ROZWÓJ POLSKIEGO SEKTORA ENERGETYCZNEGO
MŁODZI LUDZIE DOSTRZEGAJĄ LUKĘ
POKOLENIOWĄ W POLSKIEJ ENERGETYCE

51% uważa, że młode

osoby prawie lub w ogóle
nie mają wpływu na rozwój
energetyki w Polsce

45%
oszacowało, że średnia
wieku w sektorze
energetycznym wynosi
między 40 a 50 lat
22%
wskazało, że
średnia ta wynosi
między 30 a 40 lat
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32%
prawidłowo wskazało,
że średnia wieku wynosi
ponad 50 lat

1%
wskazało na średnią
poniżej 30 lat

III.
BARIERY DLA ROZWOJU MŁODYCH OSÓB W SEKTORZE ENERGETYCZNYM

Zdaniem

50%

respondentów

największą barierą dla
rozwoju kariery młodych
osób w energetyce jest brak
inicjatyw zwiększających
wiedzę młodych osób na
temat tego sektora

46%

wskazuje na brak
zainteresowania pracodawców
rozwojem młodych osób w
ramach ich organizacji

28%

uważa, że barierą
jest brak znajomości
i kontaktów

41

% wskazuje na
niesprzyjającą kulturę
organizacyjną w sektorze
energetycznym

15%

wskazuje, że eksperci
nie chcą dzielić się wiedzą w
obawie przed konkurencją

Czego brakuje młodym profesjonalistom w energetyce?

50%

szans na rozwój w pracy

47%

dostępu do autorytetów
poza pracą

45%

kontaktów z innymi
młodymi profesjonalistami
pracującymi w energetyce

14%

inspiracji - młode osoby nie
chcą rozwijać swojej kariery

IV.
WYZWANIA POLSKIEJ ENERGETYKI OCZAMI MŁODYCH LIDERÓW
Największy wpływ na transformację
sektora energetycznego będzie miał:

69%

54%

35%

33%

rozwój technologii
magazynowania
energii

cyfryzacja

znaczący wzrost
udziału OZE w miksie
energetycznym

wzrost liczby
pojazdów na paliwa
alternatywne

Największym wyzwaniem stojącym przed
polskim sektorem energetycznym jest:

71%

rozwiązanie
problemu
niedoboru mocy

42%

integracja
z wewnętrznym
rynkiem energii UE

69%

rozwiązania
problemów polskiego
górnictwa

41%

integracja OZE

83% respondentów wskazało na konieczność sformułowania długoterminowej
strategii energetycznej jako najważniejszy krok wymagany dla zapewnienia
długoterminowego, zrównoważonego rozwoju polskiej energetyki

Kim są młodzi liderzy w energetyce? Na ankietę MLE odpowiedziało 78 osób w wieku średnio 29 lat (najmłodszy uczestnik
ankiety miał 21 lat a najstarszy 44). 57% respondentów pracuje w sektorze wytwarzania, dla koncernów energetycznych
lub operatorów infrastruktury przesyłowej. Mniejszy odsetek jest zatrudnionych w administracji publicznej (14%),
firmach prawniczych i doradczych (9%), organizacjach pozarządowych (5%) a także w obrocie energią, mediach i
sektorze wytwarzania OZE. Aż 96% zadeklarowała wyższe wykształcenie, przede wszystkim techniczne.
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