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PODSUMOWANIE DYSKUSJI PROGRAMOWEJ SEP 

PRZED XXXIII WZD PRZEPROWADZONEJ NA 

ZEBRANIU RADY PREZESÓW 

Część I. Wnioski ogólne

Od  początku  transformacji  ustrojowej  w  naszym  kraju  Stowarzyszenie 

Elektryków  Polskich  –  podobnie  jak  wiele  innych  stowarzyszeń  i  organizacji  – 

przeżywa  kryzys.  Ocena  stanu  Stowarzyszenia  przed  XXXIII  Zjazdem  SEP  jest 

sprawą bardzo złożoną; aby jej dokonać należy w pierwszej kolejności  sformułować 

kryteria, a następnie zebrać rzetelny materiał. Można rozpatrywać ją z trzech punktów 

widzenia  –  członków,  liderów  SEP,  a  także  otoczenia,  w  którym  Stowarzyszenie 

działa. W niniejszym opracowaniu przedstawiono opinie i stanowiska wyrażone przez 

te trzy grupy społeczne, a wyartykułowane przez zespoły problemowe powołane na 

Naradzie Prezesów w Łodzi w dniach 27-28.01.2006r.

Podstawą  do  opracowania  pierwszej  części  przedkładanej  informacji  są 

materiały  zespołów  problemowych  oraz  wnioski  z  wcześniejszych  badań 

socjologicznych SEP, które nie utraciły do dzisiaj nic ze swojej aktualności.

1. Elementy diagnozy stanu Stowarzyszenia.

W okresie  ostatnich  ośmiu  lat,  odkąd  opublikowano informację  okresową z 

badań pt.:  „Funkcje założone i  realizowane Stowarzyszenia Elektryków Polskich a 

oczekiwania jego członków”, nie podjęto w sposób wystarczający wyzwań, które były 

sformułowane w raporcie. Otoczenie, w którym działa Stowarzyszenie radykalnie się 
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zmieniło:  weszliśmy do  Unii  Europejskiej,  w  ramach  globalizacji  i  informatyzacji 

nastąpił  dynamiczny  rozwój  nowych  technologii  świecie,  dokonano  transformacji 

ustrojowej w naszym kraju, wprowadzając mechanizmy rynkowe. Tymczasem nasze 

Stowarzyszenie  nie  podjęło  dostatecznych  wysiłków,  aby  wdrożyć  nowy  model 

działania,  odpowiadający  tym  zmianom,  a  jest  on  niezbędny  do  przezwyciężenia 

kryzysu  w  SEP,  polegającego  na  braku   atrakcyjnej  propozycji  programowej  dla 

naszych  członków  i  konkurencyjnej  oferty  dla  potencjalnych  zleceniobiorców  w 

działalności gospodarczej. W nowej sytuacji członkowie naszego Stowarzyszenia nie 

mogli  liczyć na rozwiązanie  nurtujących ich żywotnych problemów. Wielu straciło 

pracę  i  boryka  się  nadal  z  trudnościami  ekonomicznymi.  Niestety,  nasze 

Stowarzyszenie nie było w stanie im pomóc, w związku z tym często formułowali oni 

dramatyczne pytanie: „Czy w ogóle Stowarzyszenie jest potrzebne i w czym może 

realnie pomóc swoim członkom?” 

Bardziej wstrzemięźliwi w krytycznych ocenach działalności Stowarzyszenia są 

niektórzy  działacze  –  liderzy  SEP,  którzy  na  oficjalnych  spotkaniach  prezentują 

czasami opinie tak zróżnicowane,  że aż  sprzeczne,  a  części  z  nich niejednokrotnie 

brakuje odwagi do publicznego prezentowania swoich poglądów, choć formułują je w 

rozmowach kuluarowych. 

Sprawą pierwszorzędną  jest zagadnienie sformułowania misji i celów działania 

SEP w dzisiejszych warunkach – wbrew temu co na ten temat sądzi zespół I. Piszemy 

piękne programy,  rozpisujemy je  na  różne  zadania,  których nie  jesteśmy w stanie 

zrealizować.  W  tej  sytuacji  poszczególne  jednostki  organizacyjne  SEP  działają 

autonomicznie,  bez  właściwej  koordynacji  i  wzajemnego  wsparcia,  a  także 

dostatecznej pomocy ze strony władz naczelnych Stowarzyszenia. 

Należy podkreślić, że w ostatniej kadencji Stowarzyszenie odnotowało również 

sukcesy i osiągnięcia w niektórych sferach działania i  strukturach, uzyskane dzięki 

dużemu zaangażowaniu kreatywnych liderów SEP. Wciąż niewykorzystany jest jednak 

ogromny potencjał intelektualny środowiska uczelni wyższych; ponadto nie nawiązano 

owocnej  współpracy  ze  środowiskiem  szeroko  pojmowanego  przemysłu 

elektrotechnicznego. Nasze Stowarzyszenie nie zawsze jest doceniane przez organy 

2



rządowe i samorządowe. Zatem ogólny obraz SEP-u budzi zatroskanie i niepokój o 

jego dalsze losy, w szczególności o dobre wyniki działalności gospodarczej.

2. Próba prognozy

Społeczeństwo  podlega  nieustającym zmianom i  ewolucji,  ze  społeczeństwa 

przemysłowego przekształciło się w społeczeństwo usług, aby ulec przeobrażeniu w 

tzw. społeczeństwo informacji.  Wg Petera  F.  Druckera wchodzimy obecnie w etap 

„społeczeństwa wiedzy”, w którym „podstawowym ekonomicznym zasobem” nie jest 

już kapitał, bogactwa naturalne czy praca, lecz „jest i pozostanie wiedza”, i w którym 

„pracownicy wiedzy” będą odgrywać główną rolę. Otwiera się zatem szerokie pole dla 

działalności  SEP,  a  jednym  z  najważniejszych  wyzwań  jest  wdrożenie 

systematycznych  ocen  efektywności  praktyk  zarządzania  i  dokonywanie  ich 

niezbędnych  przekształceń  –  czyli  ewaluacji.  Każda  organizacja  i  stowarzyszenie 

muszą być  przygotowane  do  porzucenia  wiedzy,  która  się  zdezaktualizowała  i 

wytworzenia  nowej.  Peter  F.  Drucker  idzie  dalej  i  radzi:  „Musicie  nauczyć  się 

zarządzać w sytuacjach, w których nie macie władzy i nie możecie rozkazywać, w 

których ani nie jesteście kontrolowani, ani nie sprawujecie kontroli” .

Jest  zrozumiałe,  że  prognozę  dalszego  działania  SEP  można  sformułować 

dopiero po dokonaniu rzetelnej diagnozy. Do tego potrzebne są badania socjologiczne. 

Ich  założenia  programowo-organizacyjne  przedłożył  Ogólnopolski  Zespół 

Socjologiczny SEP na początku bieżącej kadencji.  Badań tych nie udało się jednak 

zrealizować. Dziś możliwe jest jedynie przedłożenie pewnych propozycji kierunków 

działań:

 po pierwsze - dopracowanie wizji i strategii działania Stowarzyszenia, tak by 

zdobyła  ona  poparcie  jego  członków,  a  cele  były  zbieżne  na  wszystkich 

szczeblach organizacyjnych,

 po drugie - wypracowanie i przyjęcie realnego programu działania SEP w sferze 

gospodarczej,  który  pozwoli  wypracować  środki  finansowe  na  działalność 

statutową,
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 po  trzecie  –  wypracowanie  form  i  metod  działania  mających  na  celu 

podniesienie autorytetu i rangi SEP w środowiskach naszej aktywności, a także 

wyższej pozycji wobec organów władzy państwowej i samorządowej,

 po czwarte - pozyskiwanie do władz statutowych SEP najlepszych liderów – 

skutecznych  menedżerów,  legitymujących  się  wysokimi  kompetencjami 

zawodowymi  i  rzetelnością,  potrafiących  wziąć  odpowiedzialność  za  efekty 

swojej działalności,

 po  piąte  -  ukierunkowanie  działalności  zagranicznej  SEP  na  szersze 

zapoznawanie  członków  z  dorobkiem  stowarzyszeń  zagranicznych,  a  tym 

samym korzystanie z ich doświadczeń oraz nabycie umiejętności pozyskiwania 

środków z Unii Europejskiej,

 po  szóste  –  podnosić  poziom  profesjonalizmu  w  naszych  działaniach 

organizacyjnych  i  gospodarczych  w  warunkach  powszechnej  globalizacji  i 

informatyzacji oraz mechanizmów rynkowych,

 po  siódme  –  szerzej  propagować  tradycję  Stowarzyszenia  i  dorobek 

najwybitniejszych jego przedstawicieli.

3. Warunki efektywnej i skutecznej terapii

Aby wyjść ze stagnacji panującej w Stowarzyszeniu, zacząć trzeba od Kolegów 

pełniących  funkcje  w  SEP –  począwszy  od  liderów  najwyższego  szczebla,  a  na 

członkach zarządów kół skończywszy.  Istnieje pilna potrzeba zaproszenia wysokiej 

klasy  specjalistów  i  przeszkolenia  liderów  SEP  w  zakresie  podstawowej  wiedzy 

socjologicznej,  psychologicznej,  a  także  organizacji  i  zarządzania  oraz  ekonomiki. 

Byłaby ona bardzo przydatna w rozwijaniu działalności statutowej i gospodarczej oraz 

w  przeciwdziałaniu  stratom  czasu  wynikającym  m.  in.  ze  złego  zarządzania  czy 

niewłaściwego przygotowania i prowadzenia różnego rodzaju zebrań i narad.

Wydaje  się,  że  głównym  zadaniem  powinno  być  powołanie  do  Zarządu 

Głównego  SEP i  innych  organów  statutowych  osób  najbardziej  doświadczonych, 

kreatywnych i  świadomych wszelkich uwarunkowań naszej  dzisiejszej  działalności. 

Rekomendowane  osoby  do  władz  statutowych  powinny  przedstawić  propozycje 

swoich  konkretnych  zamierzeń  i  działań.  Należy  przyjąć  generalną  zasadę,  że  po 
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zakończeniu kadencji  udzielane jest  w  głosowaniu indywidualne absolutorium dla 

każdego członka danych władz statutowych. Można się spodziewać, że zwiększy to 

wówczas poczucie odpowiedzialności za powierzony odcinek działania oraz realizację 

przyjętych zadań.

W  związku  z  tym  potrzebne  są  od  zaraz  bardzo  energiczne  działania 

krótkookresowe mające na celu skoncentrowanie wysiłków na liderach SEP. Dopiero, 

gdy będziemy posiadali odpowiednich liderów, można oczekiwać polepszenia efektów 

działalności  kół  i  innych  jednostek  organizacyjnych.  Takie  działania,  zwiększające 

poziom  wiedzy,  świadomości  i  umiejętności  liderów,  potrafiących  samodzielnie 

wdrażać innowacyjne metody i formy działalności nazwać można umownie terapią, a 

proces ten powinien objąć różne poziomy i struktury Stowarzyszenia. Chodzi o to, by 

liderzy SEP i organy statutowe nie popełniały błędów, nie kierowały się iluzjami, a 

realnie podjęły wielkie dzieło modernizacji i reformy Stowarzyszenia, aby dostosować 

je  do  współczesnych  wyzwań  i  zachęcić  najbardziej  wartościową  młodzież  do 

wstępowania w szeregi SEP. W przeciwnym wypadku czeka nas pogłębienie kryzysu 

objawiające się m. in. obniżeniem zysku finansowego przeznaczonego na działalność 

statutową,  spadkiem  liczby  członków,  a  w  konsekwencji  i  marginalizacją 

Stowarzyszenia.

Część II. Wnioski szczegółowe zespołów problemowych z narady 

Prezesów 27-28.01.2006r. w Łodzi

Zespół I

„O nową misję SEP i atrakcyjne kierunki działalności statutowej”

1. Rozwijać i unowocześniać działalność szkoleniową oraz poszerzyć ją w zakresie 

podnoszenia  kwalifikacji  zawodowych  elektryków  poprzez  organizację 

konferencji, sympozjów, narad i konkursów.
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2. Podjąć  działania  w  kierunku  nadania  Stowarzyszeniu  uprawnień  w  zakresie 

certyfikacji efektywności energetycznej budynków.

3. Zintensyfikować  działania  SEP  odnośnie  wdrożenia  systemu  oceny  jakości 

instalacji i sieci elektrycznych.

4. Doskonalić prace Komisji Kwalifikacyjnych i Oddziałowych Rad Nadzorczych ds. 

KK w zakresie nadawania uprawnień kwalifikacyjnych.

5. Podejmować  w  większym  stopniu  działania  mające  na  celu  zainteresowanie 

młodzieży  przynależnością  do  Stowarzyszenia  poprzez  organizację  kursów, 

warsztatów, konkursów i wycieczek technicznych.

6. Ukierunkować  działania  SEP  na  zewnątrz  poprzez  udzielanie  rekomendacji 

firmom,  organizowanie  seminariów  i  narad  oraz  nadawanie  Medalu  Prezesa  w 

trakcie imprez targowo – wystawienniczych.

7. Kontynuować  wydawanie  i  doskonalić  poziom  czasopism  SEP,  stanowiacych 

źródła  bieżących  informacji  naukowo  -  technicznych  dla  szerokiego  grona 

elektryków.

8. Wyrażać publicznie opinie w ważnych sprawach dotyczących szeroko rozumianej 

elektryki.

9. Szerzej  współdziałać z administracją lokalną i  państwową oraz organizacjami o 

charakterze naukowo - technicznym i gospodarczym.

10. Rozwijać  kontakty  i  współpracę  z  naukowo-technicznymi  organizacjami 

zagranicznymi.

11. Podejmować działania w celu szerszego włączenia SEP w realizację programów 

naukowo - badawczych finansowanych przez UE.

12. Objąć  pomocą  koleżeńską  członków  SEP  znajdujących  się  w  bardzo  trudnej 

sytuacji życiowej.

13. Rozwijać  współpracę  Oddziałów  SEP z  Okręgowymi  Izbami  Budownictwa  w 

zakresie  organizacji  imprez  naukowo  -  technicznych  i  nadawania  uprawnień 

budowlanych elektrykom.

14. Rozszerzyć działania w zakresie bezpieczeństwa energetycznego.

15. Promować rozwój energetyki jądrowej w kraju.
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16. Szerzej  wykorzystać  organizację  Światowych   Dni   Telekomunikacji  i 

Międzynarodowych  Dni  Elektryki  do  promowania  różnych  dziedzin  elektryki  i 

SEP.

17. Rozważyć  celowość  zorganizowania  wspólnie  z  głównymi  ośrodkami  elektryki 

krajowej Kongresu Elektryki Polskiej.

18. Dodatkowe uwagi zespołu:

 Określenia "nowa misja" lub "nowe idee" uważamy za zbyt górnolotne 

sformułowania.  Celem  WZD  jest  przyjęcie  kierunków  działania  i 

sformułowanie zadań do realizacji.

 Opowiadamy  się  za  stopniowym  wprowadzaniem  i  aktywizacją 

młodych,  a  nie  za  "rzeczywistą  zmianą  pokoleniową",  bo  jest  ona 

nierealna.

 Uważamy,  że  dostępność  czasopism  SEP  jest  wystarczająca;  należy 

jedynie dążyć do zwiększenia ich wykorzystania i podnoszenia poziomu 

merytorycznego.

 Zespół nie widzi celowości kontynuacji finansowanych przez ZG SEP 

lub/i  O/SEP badań  socjologicznych,  ze  względu  na  brak  widocznych 

efektów 1-ego etapu tych badań.

Przewodniczący: Jan Strzałka 
Moderator: Jerzy Kołłątaj 
Sekretarz: Marek Tymoszyk 

Zespół II

„O nowoczesną strukturę organizacyjną Stowarzyszenia

 oraz system pozyskiwania innowacyjnych liderów”

1. Zorganizować na szczeblu ZG SEP seminarium nt. „Cele i zadania Stowarzyszenia 

na etapie rozwoju społeczeństwa opartego na wiedzy”.
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2. Podjąć systematyczne prace ewaluacyjne nad doskonaleniem modelu i  struktury 

działania SEP.

3. Wprowadzić nowoczesne techniki informatyczne do zarządzania Stowarzyszeniem 

i komunikacji między jego członkami.

4. Wprowadzić -  na wzór IEEE - coroczną weryfikację wszystkich członków SEP 

oraz  uzależnić  korzystanie  z  przywilejów  w  zależności  od  stażu  i  bieżącego 

opłacania składek. 

5. Opracować  program  dokształcania  liderów  SEP  i  powołać  w  Stowarzyszeniu 

Szkołę Młodych Liderów SEP.

6. Dokonywać  systematycznych  ocen  efektów  działalności  wszystkich  struktur 

organizacyjnych  i  organów  SEP  oraz  opracować  system  gratyfikacji 

wyróżniających  się  liderów;  na  zakończenie  kadencji  udzielać  indywidualnego 

absolutorium dla członków władz wszystkich szczebli.

7. Wdrożyć system opiniowania przez członków SEP szczególnie ważnych decyzji 

Stowarzyszenia poprzez organizację sondaży przez Zespół Socjologiczny SEP – na 

wzór profesjonalnych ośrodków badania opinii publicznej.

8. Osoby  wybierane  do  różnych  władz  statutowych  SEP  powinny  przedstawiać, 

oprócz  danych  biograficznych  zawierających  informację  o  osiągnięciach 

zawodowych  i  działalności  stowarzyszeniowej,  swoją  wizję  działania 

Stowarzyszenia oraz konkretny plan zamierzeń.

9. Aby powstrzymać proces starzenia się SEP i wdrożyć innowacyjny system pracy 

należy podjąć aktywne działania zmierzające do pozyskania do władz statutowych 

SEP młodych kreatywnych liderów, którzy zapewnią realizację nowoczesnej wizji 

rozwoju Stowarzyszenia.

10.Nawiązać bliską współpracę merytoryczną z innymi stowarzyszeniami naukowo-

technicznymi w celu formułowania stanowisk i opinii dotyczących istotnych spraw 

polskiej elektryki, telekomunikacji, informatyki i energetyki. 

11. Dla podniesienia autorytetu SEP należy pozyskać opiniotwórcze środowiska, a w 

szczególności: naukowe, gospodarcze, polityczne.

12. Należy na nowo zdefiniować rolę członków wspierających w budowaniu prestiżu 

SEP i pozyskiwaniu środków finansowych na działalność statutową. 
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13. Zapewnić młodym, zaangażowanym liderom SEP szersze możliwości korzystania 

z działalności gospodarczej Stowarzyszenia.

Przewodniczący Piotr Szymczak
Moderator Jan Chojecki
Sekretarz Jacek Zawadzki
oraz członkowie: Mirosław Jagoda, Władysław Falkiewicz, 

Mariusz Pawlak, Ryszard Chojak

Zespół III

„Sposoby pozyskiwania środków finansowych na działalność statutową 

oraz zasady działalności finansowo-gospodarczej”

          Kol. Andrzej Boroń poinformował Zespół, że w ramach przygotowań do 

dyskusji  w  zespołach  problemowych  przekazał  do  Szczecina  materiały  i  tezy 

dotyczące  zasad  pozyskiwania  środków  finansowych  na  działalność  statutową 

Stowarzyszenia i przedstawił go zespołowi. Podkreślił przy tym, że jednym ze źródeł 

pozyskiwania  środków  na  działalność  winny  być  agendy  SEP:  BBJ  i  COSIW. 

Niezbędne jest więc uporządkowanie ich działalności prowadzące do przekształcenia 

w  spółki  prawa  handlowego.  Dyrektorzy  winni  być  odpowiedzialni  za  wyniki 

działania agend i posiadać przy tym odpowiednie kompetencje. Należy ich wyłaniać 

na drodze konkursu i/lub zawierać kontrakty menedżerskie. Nadzór nad działalnością 

winny sprawować Rady Nadzorcze odpowiedzialne przed Zarządem Głównym SEP. 

Należy  odejść  od  dotychczasowej  formuły,  w  której  Rada  spełnia  tylko  funkcję 

doradczą dla ZG.

Kol.  Lech  Nowosad  w  nawiązaniu  do  przedstawionych  tez  podkreślił,  że 

zagadnienie uporządkowania działalności agend było rozpatrywane już na początku 

kadencji i obecnie, na koniec, sprawa wraca ponownie.

Kol. Zbigniew Krasiński poinformował, że został członkiem Rady Nadzorczej 

COSIW.  Nie  może  się  jednak  podzielić  swoimi  uwagami  na  temat  wyników 

działalności tej agendy, gdyż spotkanie Rady dopiero się odbędzie. Będzie mógł się 

ustosunkować  dopiero  po  zaznajomieniu  się  z  sytuacją.  Nawiązując  do  wystąpień 
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swych przedmówców podkreślił, że w obszarze pozyskiwania środków finansowych 

ZG SEP winien tylko ustalać kierunki polityki gospodarczej między WZD, a nie być 

ich realizatorem. W obszarach działalności gospodarczej SEP organy nadzorujące nie 

mogą być jednocześnie organami wykonawczymi.

Kol.  Andrzej  Boroń  przekazał  informację  z  ostatniego  posiedzenia  Rady 

Nadzorczej  BBJ,  której  jest  członkiem.  Kierownictwo  agendy  ma  przygotować 

materiały o sytuacji BBJ. Rada po zaznajomieniu się z nimi przystąpi do opracowania 

programu naprawczego.

Kol.  Andrzej  Wawrzyński  w  dyskusji  poruszył  zagadnienie  nowego  modelu 

pozyskiwania środków. W obecnej sytuacji rynkowej niezbędna jest koordynacja tych 

działań  w  całym  Stowarzyszeniu.  Zleceń  prostych  jest  coraz  mniej,  pozostaje 

działalność profesjonalna, do której SEP nie jest przygotowany i której małe jednostki 

nie podołają. Za niezbędne uważa powołanie w ZG SEP wiceprezesa ds. tworzenia 

polityki  pozyskiwania  środków  finansowych.  Za  jej  realizację  powinien  być 

odpowiedzialny Sekretarz Generalny. Środki winny być pozyskiwane we wszystkich 

strukturach,  a  mianowicie:  BBJ,  COSIW,  Izbach  Rzeczoznawstwa,  Sekcjach, 

Komitetach i Oddziałach SEP. Działania te należy koordynować łącząc siły i środki. 

Uważa on również, że istnieją nowe dziedziny, których realizacji może podjąć się SEP. 

Należą  do  nich  np.  narodowy  znak  CE,  dyrektywy  Unii  Europejskiej,  zwłaszcza 

2002/91/WC  z  16.12.05  r.  w  sprawie  charakterystyki  energetycznej  budynków, 

przegląd  instalacji  metodą  termowizyjną.  Wymaga  to  jednak  pewnych  nakładów i 

szerokiej współpracy jednostek SEP. Niezbędne jest także powołanie w SEP jednostki, 

która będzie pozyskiwała nowe rynki i środki na działalność statutową. Konieczne jest 

opracowanie założeń polityki finansowo-gospodarczej na nową kadencję i planu jej 

realizacji. W przedstawionym modelu konieczna jest także zmiana zakresu działania 

Sekretarza Generalnego.

Zdaniem Kol. Lecha Nowosada podstawowym źródłem pozyskiwania środków 

finansowych  na  działalność  statutową  winny  być  agendy  prowadzące  w  sposób 

profesjonalny  działalność  gospodarczą.  Biuro  ZG  nie  może  prowadzić  działań  o 

charakterze  gospodarczym.  Konieczna  jest  także  zmiana  modelu  Izby 

Rzeczoznawstwa,  gdyż  obecny  się  już  zużył.  Oddziały  winny  iść  w  kierunku 
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pozyskiwania funduszy, które zapewniałyby działalność na wiele lat. Winny się one 

zainteresować  takimi  zagadnieniami  jak  małe  elektrownie  wodne,  energetyczne 

wykorzystanie pozabilansowych zasobów gazów, energetyką ze źródeł odnawialnych. 

Niezbędne są także działania oddziałów w kierunku uzyskiwania certyfikatów ISO, 

nawiązania współpracy z Urzędami Pracy i Urzędami Marszałkowskimi. Pozwoli to 

na wykorzystanie Funduszy Strukturalnych UE.

Dyskusję podsumował Kol.  A. Boroń. Pozostali  członkowie zespołu w pełni 

poparli  tezy przedstawione przez  przedmówców.  Ustalono,  że  „Szkic  tez  do planu 

referatu programowego” Kol. A. Boronia zostanie przedłożony Radzie Prezesów jako 

materiał ustaleń Zespołu.

Przewodniczący Andrzej Boroń
Moderator Andrzej Wawrzyński
Sekretarz Jolanta Gołębiowska
oraz członkowie: Szczepan Grzebielinewski, Zbigniew Krasiński, Andrzej  

Kukiełka, Lech Nowosad, Władysław Turek, Stanisław 
Wojciechowski, Jarosław Zawadzki

Zespół IV

„W trosce o polski przemysł energetyczny, 

elektrotechniczny, telekomunikacyjny i informatyczny 

oraz wspieranie działań na rzecz jego rozwoju”

Zespół uznał, że należy podjąć niżej określone działania:

         

1. Określić  “Strategię  współpracy”  -  stanowisko  SEP  w  sprawie  kluczowych 

problemów  rozwoju  polskiego  przemysłu  energetycznego,  elektrotechnicznego, 

telekomunikacyjnego oraz informatycznego wraz ze sprecyzowaniem opinii m. in. 

w zakresie działań prywatyzacyjnych, wspierania rozwoju energetyki jądrowej itp.

2. W  związku  z  dramatycznym  spadkiem  potencjału  wytwórczego  polskiego 

przemysłu  opracować  “Raport  SEP  w  sprawie  stanu  Polskiej  Elektryki” 

obejmujący  zagadnienia:  kształcenie  kadr,  stan  placówek  badawczo  - 
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rozwojowych,  kreowanie  możliwych  polskich  specjalności  i  innych  kierunków 

rozwoju.

3. Podjąć  działania  wspierające  rozwój  polskiego  przemysłu,  aby  sprostać 

wyzwaniom cywilizacyjnym i aspiracjom ośrodków naukowo badawczych.

4. Powołać w ZG SEP zespół ds. współpracy z przemysłem i pełnomocnika prezesa 

SEP w randze wiceprezesa w celu zorganizowania ścisłej współpracy z władzami 

administracyjnymi,  organizacjami  samorządowymi,  izbami  gospodarczymi, 

fundacjami, stowarzyszeniami krajowymi i międzynarodowymi.

5. Wyjść z inicjatywą powołania zespołu parlamentarnego w celu wspierania rozwoju 

polskiego przemysłu elektrotechnicznego.

6. Na  podstawie  ww.  działań  SEP  powinien  wyjść  z  inicjatywą  opracowania 

“Strategicznego  programu  rozwoju  polskiego  przemysłu  elektrotechnicznego  w 

perspektywie do 2020 roku". W programie tym celowe wydaje się uwzględnienie 

współpracy  wyższych   uczelni   z   przemysłem  oraz  doświadczeń   Rady   ds. 

Przemysłu  Elektrotechnicznego  Oddziału  Szczecińskiego  SEP  i  Ośrodków 

Rzeczoznawstwa SEP.

Przewodniczący Jerzy Szastałło 
Moderator Stefan Granatowicz 
Sekretarz Mieczysław Frącki 
oraz członkowie: Józef Balicki, Tadeusz Lipiński, Zenon Sosnowski,  

Mirosław Sajczyk, Bronisław Durlik

Zespół V

„Program Stowarzyszenia na rzecz edukacji młodych kadr

 i systemu ustawicznego kształcenia elektryków”

Zespół skoncentrował się nad sformułowaniem stanowiska w trzech obszarach 

przygotowanych propozycji do dyskusji. 
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Ad. Pytań:

a) Istnieje potrzeba akredytacji ośrodków szkolenia w Kuratorium Oświaty, należy 

uzyskać podstawę prawną SEP na opiniowanie programu nauczania elektryki w 

szkolnictwie średnim i wyższym;

b) Należy rozszerzyć kontakty SEP ze średnimi szkołami technicznymi i  stworzyć 

możliwość  zwolnienia  uczniów  z  opłacania  składek  członkowskich  w 

Stowarzyszeniu oraz ułatwić zdobywanie uprawnień zawodowych;

c) Kształcenie kreatywnych konstruktorów i technologów jest zadaniem uczelni. Nie 

należy takiego poglądu generalizować;

d) Występuje u studentów i uczniów niedostatek wiedzy praktycznej wynikający ze 

zbyt małego kontaktu z zawodem (krótki czas trwania praktyk, jak również ich 

niewłaściwa organizacja oraz brak właściwej opieki);

e) SEP  powinien  nawiązać  współpracę  z  uczelniami  i  szkołami  w  zakresie 

nowoczesnej edukacji;

f) Należy  organizować  kursy  szkoleniowe  z  zakresu  nowoczesnych  technik 

informatycznych  na  poziomie  podstawowym  i  w  wybranych  dziedzinach 

specjalistycznych.

Ad. Propozycji działań:

a) Nawiązać  współpracę  oddziałów  SEP  z  wydziałami  elektrycznymi  wyższych 

uczelni;

b) Wprowadzenie „kandydata na specjalistę SEP” jest trudne do realizacji;

c) Organizować  konkursy  na  najlepsze  prace  dyplomowe,  co  do  konkursu 

podręczników – uważamy, że jest to zbyt daleko idący wniosek;

d) Wdrożyć  system  odpowiednich  wyróżnień  –  wniosek  godny  do  rozważenia  i 

skonkretyzowania przez Komisję ZG SEP;

e) Podpisać porozumienia z Kuratoriami Oświaty w oparciu o centralne porozumienie 

z Ministerstwem Oświaty i Sportu a ZG SEP;

f) Otoczyć szczególną opieką działalność Komisji Młodzieży i Studentów ZG SEP, 

np.  ustanowić  nagrody  za  wyróżniające  wyniki  nauczania  z  przedmiotów 

zawodowych;
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g) Wprowadzić na wybranych przedmiotach ostatniego roku studiów informację na 

temat tradycji działalności SEP i stowarzyszeń zagranicznych.

Ad. Innych problemy:

Można organizować kursy językowe przez SEP lub NOT przy finansowaniu z 

programu unijnego. Należy delegować członków SEP na opiekunów Kół Naukowych. 

W pozostałych sprawach zespół  akceptuje przedłożone propozycje.  Ponadto zespół 

uważa, że należy:

1. Wprowadzić  do  rozporządzeń  wykonawczych  zapisy  uzależniające  stopień 

uprawnień  od  wykształcenia  i  odbytej  praktyki.  Określić  wymagania  co  do 

instytucji uprawnionych do tworzenie komisji kwalifikacyjnych. Zwrócić uwagę na 

jakość  kształcenia  i  określić  w  tym  zakresie  obowiązki  Rad  Nadzorczych 

Ośrodków Szkolenia oraz Komisji Kwalifikacyjnych.

2. Rozważyć  potrzebę  przeprowadzenia  szkolenia  funkcjonariuszy  Państwowych  i 

Ochotniczych Straży Pożarnych z zakresu prowadzenia akcji gaszenia pożaru w 

pobliżu czynnych urządzeń elektrycznych i w budynkach oraz wyłączania napięcia 

przed rozpoczęciem akcji gaszenia pożaru.

Przewodniczący  Bohdan Synal
Moderator i Sekretarz  Czesław Karwat
oraz członkowie: Jerzy Kucharski, Andrzej Gucwa, Robert Antoniewicz,  

Edward Jaroszewicz, Tadeusz Bednarek

Część III. Załączniki

3.1 „10 sposobów niezawodnego zabicia każdego stowarzyszenia” 

1. Nie chodzić na zebrania stowarzyszenia.
2. Jeżeli przyjść na zebranie, to z opóźnieniem.
3. Cokolwiek się zdarzy na zebraniu winić o to zarząd.
4. Krytykować pracę wszystkich bardziej czynnych członków.

Daje to zawsze duże powodzenie.
5. Nigdy nie przyjmować żadnego urzędu.
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6. Gdy się jest „kimś”, krytyka staje się bardzo utrudniona.
7. Jeżeli pytają o opinię, mieć jej nie należy.
8. Nie robić nic, ale jeżeli inni coś zrobią, mówić,

że „coś jest nie w porządku”.
9. Nie śpieszyć się z opłaceniem składek.
10. Nie sprowadzać i nie jednać nowych członków.

(cyt. za Przeglądem Elektrotechnicznym Nr 14 z 1929 roku, str. 453 i Biuletynem CKK ZG 
SEP Nr 20 z 1994r.)

3.2 „Cytaty nt. młodzieży” przytoczone przez dr. Ronalda Gibsona

“Występując  na  plenarnym  zebraniu  Towarzystwa  Medycznego  w 
Portsmouth dr Ronald Gibson rozpoczął swój wykład czterema cytatami:

         
         Cytat I:
         “Młodzież nasza lubi przepych, jest źle wychowana, drwi z przełożonych i nie 
ma w ogóle poszanowania dla starszych. Nasze dzieci stały się tyranami, nie wstają 
gdy do pokoju wchodzi starszy człowiek, sprzeciwiają się własnym rodzicom. Mówiąc 
po prostu, są one bardzo złe."

         Cytat II:         
         “Straciłem wszelką nadzieję odnośnie przyszłości naszego kraju, jeżeli dzisiejsza 
młodzież weźmie jutro w swoje ręce ster władzy, gdyż jest to młodzież nieznośna, 
niekonsekwentna, po prostu straszna."
         Cytat III:
         “Świat  nasz osiągnął  krytyczne stadium. Dzieci  przestały słuchać swoich 
rodziców. Widocznie koniec świata jest już nie tak odległy."

        Cytat IV:
         “Młodzież ta jest zdeprawowana do głębi duszy. Młodzi ludzie są złośliwi i 
niedbali. Oni nigdy nie będą podobni do młodzieży poprzednich czasów. Dzisiejsze 
młode pokolenie nie zdoła zachować naszej kultury."
         

Gdy umilkły burzliwe oklaski części słuchaczy, dr R. Gibson ujawnił autorów 
powyższych cytatów.

Pierwszy należy do  Sokratesa (470 - 399 p.n.e.).  Drugi do  Hezjodota (ok. 
720 r. p.n.e.). Trzeci cytat przypisuje się pewnemu egipskiemu kapłanowi, żyjącemu 
ok.  2000  lat  p.n.e.  Czwarty odkryto  niedawno.  Znajduje  się  on  na  glinianym 
garnku, znalezionym w ruinach Babilonu. Wiek tego garnka - ponad 3000 lat."

Cyt. za B. Montwiłłem: Mat. poseminaryjne I Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka „Nowe 
systemy edukacji w kształceniu nowych kadr elektryków”, Szczecin, 21-23.11.1997r., s. 15
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* * * * *

Wnioski  ogólne  przygotował  zespół  w  Szczecinie  w  oparciu  o  wnioski  ww.  
zespołów problemowych i materiały publikowane i niepublikowane Ogólnopolskiego 
Zespołu  Naukowo-Badawczego  SEP,  materiały  poseminaryjne  „Nowe  systemy 
edukacji w kształceniu młodych kadr elektryków” z I Ogólnopolskich Dni Młodego 
Elektryka  w  Szczecinie,  wnioski  i  dezyderaty  Rady  Firm  Przemysłu 
Elektrotechnicznego przy Oddziale Szczecińskim SEP.

Inspiracją do przygotowania propozycji do dyskusji były również:
♦ wydawnictwa  Narodowego  Planu  Rozwoju  na  lata  2007-20013  i  Raport  

Konserwatorium  o  Lepszą  Polskę  „O  stanie  państwa  i  sposobach  jego 
naprawy”, 

♦ artykuł  Tadeusza  Malinowskiego  pt.  „Elementy  Komisji  Wyborczej  SEP 
warunkujące  optymalne  wyniki”,  zamieszczony  w  „Energetyce”  nr  10  z  
2005r.

♦ publikacje prof. W. J. Serugi pt.: „I co dalej?” i „Trzeba chcieć”
♦ opracowania udostępnione przez członków zespołu przygotowującego referat  

programowy na XXXIII WZD SEP (m.in. Jerzego Barglika, Andrzeja Boronia  

i Ryszarda Chojaka)
♦ tezy  do  dyskusji  zaproponowane  przez  Przewodniczących  i  Moderatorów 

pięciu  zespołów  tematycznych  (Jana  Strzałkę,  Jerzego  Kołłątaja,  Piotra 
Szymczaka, Jana Chojeckiego, Andrzeja Boronia, Andrzeja Wawrzyńskiego,  
Jerzego Szastałło, Bohdana Synala i Czesława Karwata)

♦ propozycje  tez  do  dyskusji  przed  XXXIII  WZD  SEP przedstawione  przez 
Prezesa  SEP Stanisława Bolkowskiego na  spotkaniu  Prezesów Oddziałów 
SEP w Baranowie.

♦ „Myśli  przewodnie  Petera  F.  Druckera”,  najwybitniejszego  myśliciela 
naszych czasów w dziedzinie zarządzania.  

Skład zespołu:
Piotr Szymczak
Kazimierz Wenta
Tomasz Pieńkowski
Marcin Wardach
Bartłomiej Stankiewicz
Piotr Rutkowski
Kamil Świadek
Piotr Kaczor
Paweł Zienkiewicz
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