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Sekcja nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych  

Oddział Gliwicki SEP (SNKiTE-SEP) 

 

Materiał przeznaczony do przedstawienia Zarządowi Oddziału Gliwickiego SEP w związku 

z wnioskiem o powołanie Sekcji SNKiTE 

 

Uwarunkowania powołania Sekcji SKTE (2018) 

1. 100-rocznica SEP - korzenie.  Elektryfikacja Polski, budowa od podstaw przemysłu 

elektrotechnicznego. Potrzeba budowania kompetencji praktycznych. Potrzeba wsparcia 

kształcenia na tworzonych nowych kierunkach elektrycznych w Politechnikach 

Warszawskiej i Lwowskiej oraz w rozpoczynającej działalność w 1919 r. Akademii 

Górniczo Hutniczej. 

2. 65-lecie Oddziału Gliwickiego – początki konsolidacji sektorowej elektroenergetyki. 

Początek lat 1950., to nowy etap rozwoju SEP, związany z rozwojem elektroenergetyki 

(powstaje nowy potężny sektor gospodarki, w odróżnieniu od tego, czym była 

elektryfikacja Polski w okresie międzywojennym). W 1953 r. powstaje Centralne 

Kolegium Sekcji Energetyki. Śląska elektroenergetyka, z profesurą Wydziału 

Elektrycznego Politechniki Śląskiej, staje się wiodącym, obok warszawskiego, ośrodkiem 

opiniotwórczym w elektroenergetyce z uwagi na fakt, że śląska elektroenergetyka – 

przemysłowa i zawodowa łącznie – stanowi w tym czasie ponad połowę całej 

(przemysłowej i zawodowej) polskiej elektroenergetyki. 

3. Rok 2018, SEP w kraju. Potrzeba przezwyciężenia kryzysu kadrowego, który nasili się 

gwałtownie wraz z kryzysem w elektroenergetyce; dodatkowo jeszcze kryzys nasili się 

wraz z rządami nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym i nauce. Przezwyciężenie 

kryzysu jest obecnie tożsame z przyciągnięciem średniego i młodego pokolenia (innej 

drogi nie ma). Trzeba do tego wykorzystać historyczną (potencjalną) szansę rozwojową 

SEP-u związaną z transformacją energetyczną, porównywalną z szansą związaną 

z pierwotną elektryfikacją Polski. Jednocześnie istnieje potrzeba podjęcia przez SEP – 

stosownie do misji SEP-u – odpowiedzialności za tę transformację. 

4. Rok 2018, Oddział Gliwicki SEP. Potrzeba przezwyciężenia kryzysu kadrowego, tak 

jak w wypadku SEP-u w kraju. W szczególności potrzeba przezwyciężenia kryzysu 

związanego ze specyficznym skutkiem nowej ustawy prawo o szkolnictwie wyższym 

i nauce, mianowicie z możliwą likwidacją Wydziału Elektrycznego, niezależnie kiedy i w 

jakim trybie to nastąpi. Ponadto potrzeba podjęcia odpowiedzialności za złagodzenie 

kryzysu  w energetyce, który na Śląsku jest głębszy niż w kraju. Jednocześnie potrzeba 

wykorzystania szansy związanej z transformacją energetyczną, porównywalną z szansą 

związaną z wejściem w latach 1950. do SEP-u rodzącej się elektroenergetyki, jednego 

z najsilniejszych sektorów gospodarczych,  

Misja i program – kierunki działania Sekcji SKTE 

1. Miękka konsolidacja Sekcji SKTE, Konwersatorium Inteligentna Energetyka oraz 

istniejącej Sekcji Energetyki w celu zwiększenia siły oddziaływań Oddziału Gliwickiego 

SEP na racjonalizację trajektorii transformacyjnej energetyki. 
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2. Wytworzenie sieciowej struktury Konwersatorium Inteligentna Energetyka (w trybie 

sukcesywnego procesu delokalizacji spotkań konwersatoryjnych (Politechnika Śląska, 

Zakłady Pomiarowo-Badawcze Energetyki Energopomiar, siedziba NOT-SEP, Tauron-

Dystrybucja Gliwice, inne przedsiębiorstwa i instytucje). 

3. Podjęcie, jako misji, zadania budowania kompetencji i powszechnego kształcenia na 

rzecz energetyki EP-NI, a jednocześnie racjonalizowania trajektorii transformacyjnej 

w kontekście wykorzystania zasobów energetyki WEK; wykorzystanie do tego celu 

platformy internetowej, rozwijanej na bazie bibliotek BŹEP, BPEP (po uzyskaniu przez 

Sekcję SKTE, w formie darowizny, praw do tych bibliotek); zapoczątkowanie 

konsolidacji (internetowej, dojrzałej) Platformy Transformacji Energetyki. 

4. Podjęcie działań na rzecz ukształtowania drugiej ścieżki, równolegle z realizacją misji, 

profilu działalności komercyjnej – w postaci szeroko rozumianego komercyjnego 

wsparcia inżynierskiego wychodzącego naprzecie potrzebom  energetyki EP-NI – 

zapewniającej możliwość finansowania rozwoju Sekcji SKTE, i Oddziału Gliwickiego 

SEP; odpłatny dostęp do platform symulacyjnych dedykowanych potrzebom 

rozwojowym, eksploatacyjnym i operatorskim energetyki EP-NI, ewentualnie energetyki 

WEK; odpłatna certyfikacja (fakultatywna) rozwiązań technicznych oferowanych przez 

producentów dóbr inwestycyjnych i projektantów usług projektowych oraz rozwiązań 

organizacyjno-zarządczych stosowanych przez podmioty energetyki EP-NI; odpłatne 

szczegółowe ekspertyzy.  

 

Opracował: 

Jan Popczyk 

(wersja 3 – 15.09.2018) 

 

Skład Sekcji SKTE (w trakcie uzgadniania, stan 3.09.2018) 

1. Popczyk Jan 

2. Konopka Zdzisław 

3. Szczeciński Witold 

4. Wesołowski Tadeusz 

5. Wereszczyński Dariusz 

6. Zbigniew Szkaradnik 

7. Wójcicki Robert 

8. Sztymelski Krzysztof 

9. Bodzek Krzysztof  

10. Pilśniak Adam 

11. Słupik Tomasz 

12. Plis Piotr 

13. Fice Marcin 

14. Kwoczak Wojciech 


