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Z ŻYCIA ODDZIAŁU BIELSKO-BIALSKIEGO SEP    EVENTS IN THE BIELSKO-BIAŁA DIVISION OF SEP

55 lat istnienia Oddziału Bielsko-Bialskiego sEP to dobra oka-
zja, aby spojrzeć na osiągnięcia i wkład naszych członków w roz-
wój Oddziału. szczegółowy opis wydarzeń z historii działalności 
Oddziału znajduje się w monografiach wydanych z okazji 45-lecia 
i 50-lecia OBB sEP. Dlatego też pozwolę sobie na zaprezentowa-
nie dokonań z nieco innej perspektywy i zwrócenie szczególnej 
uwagi na ostatnie 25 lat działania naszego Oddziału – w okresie 
nowej sytuacji politycznej i gospodarczej Polski.

Lata 90. ubiegłego wieku w naszym regionie charaktery-
zowały się znaczącymi ograniczeniami zatrudnienia w prze-
myśle i upadkiem wielu zakładów produkcyjnych. negatywny 
wpływ na rozwój, nie tylko gospodarczy, Podbeskidzia miała 
likwidacja województwa bielskiego.  

Początkowe lata 90. dla działalności naszego Oddziału sEP 
były bardzo trudne: ponad 50% spadek liczby członków sEP, 
zmniejszenie liczby kół oraz wycofanie się prawie wszystkich firm 
– członków zbiorowych, wspierających naszą działalność. W tej 
sytuacji kolejne Zarządy Oddziału szczególną uwagę zwracały na 
szeroko rozumianą działalność edukacyjną, w tym organizację 
konferencji. niewątpliwie sprzyjało temu istnienie w Bielsku-Bia-
łej Zakładu Informatyki, Automatyki i Doskonalenia Zawodowe-
go, czyli ZIAD-u. Przedsiębiorstwo to od samego początku, czyli 
od 1974 r., ściśle współpracowało z sEP-em w zakresie doskonale-
nia zawodowego elektryków. Zatrudniony w nim nasz Kolega Jan 
Zgaiński, zasłużony senior naszego Oddziału, oprócz funkcji wi-
ceprezesa Oddziału w latach 1991-94, przez wiele lat pełnił funk-
cję przewodniczącego ówczesnej Centralnej Komisji szkolnictwa 
Zawodowego sEP. We współpracy z tą Komisją zorganizował 
w cyklu 2-letnim siedem konferencji „Edukacja zawodowa elek-
tryków”, a od połowy lat 80. organizował co dwa lata, tzw. Giełdy 
racjonalizacji i wynalazczości. Po przejęciu odpowiedzialności 
za tę imprezę przez Kolegę Ryszarda  Migdalskiego zostały one 
w 1997 r. przekształcone w targi energetyczne, które dzisiaj mają 
zasłużoną renomę międzynarodową, stając się z czasem najwięk-
szymi targami elektrotechnicznymi w Europie Centralnej. Do dziś 
podczas targów EnERGETAB organizowane są konferencje sEP-
-owskie i spotkania integracyjne członków sEP z całej Polski. 

Bardzo duże zasługi w odbudowie działalności sEP na 
terenie naszego Oddziału mieli Koledzy: Franciszek Lisowski, 
pełniący funkcje prezesa Oddziału w latach 1994-2002 oraz 
 Józef Kluska kierujący Oddziałem w latach 2002-2010. 

W tych latach organizowanych było wiele ogólnopolskich 
konferencji naukowo-technicznych. Wśród nich nie sposób 
nie wymienić konferencji dotyczących organizacji bezpiecznej 
pracy elektryków i energetyków oraz prac pod napięciem. Ini-
cjatorem tych działań był Komitet Bezpieczeństwa w Elektryce 
sEP, w którym aktywnie działał Kolega stanisław Cader – wie-
loletni prezes Koła przy ZIAD.

W 1995 r. powołany został w stowarzyszeniu Elektryków 
Polskich Komitet Automatyki Elektroenergetycznej. Pod pa-
tronatem tego Komitetu, przez 17 lat w ZIAD wydawany był 
kwartalnik „Automatyka Elektroenergetyczna”, którego naczel-
nym redaktorem przez cały ten czas był Kolega Jan Zgaiński, 
zaś w jego Radzie Redakcyjnej pracowali: Koledzy Ryszard 
Migdalski, Krzysztof sitkiewicz i stanisław Wypych. 

szczególną aktywnością wykazał się Komitet Automatyki 
Elektroenergetycznej w kulminacyjnych momentach ewolu-
cji energetyki. na forum KAE, w skład którego wchodzili mię-
dzy innymi Kol. Kol.: Henryka Ostrowska, Krzysztof  sitkiewicz 
i   stanisław Wypych, rozważano, dyskutowano i podejmowa-
no uchwały dotyczące istotnych kwestii dla dalszego rozwoju 
energetyki, takich jak:
 koncepcje schematów organizacyjnych w energetyce zawo-

dowej w warunkach przekształceń własnościowych (prywa-
tyzacyjnych) i powstającego rynku energii elektrycznej,

 bezpieczeństwa energetycznego państwa (w świetle wy-
stępujących black-outów na świecie), 

 szczegółowych rozwiązań w automatyce, jak np. protoko-
łów komunikacyjnych dla automatyki zabezpieczeniowej 
czy wymagań dla szafowych układów potrzeb własnych 
w stacjach elektroenergetycznych.

nie mniej ważne były też organizowane w Bielsku-Białej 
konferencje i szkolenia związane z wdrażanym i wielokrotnie mo-
dyfikowanym prawem energetycznym i prawem budowlanym. 
W tym miejscu należy podkreślić znaczącą rolę wielu członków 
naszego Oddziału – na czele z Kol. Józefem Kluską – w nawiąza-
niu korzystnej i partnerskiej współpracy pomiędzy nowo powsta-
łą Polską Izbą Budowlaną Inżynierów Budownictwa i sEP-em.

Ostatnie 6 lat działalności Oddziału Bielsko-Bialskiego 
sEP, kierowanego przez Kol. Krzysztofa sitkiewicza, było rów-
nie dynamiczne i obfitowało w wiele wydarzeń, których kilka 
wymieniono w dalszej częći artykuły.

Mgr inż. Krzysztof Sitkiewicz
PREZEs ODDZIAŁU BIELsKO-BIALsKIEGO sEP

Krótka retrospekcja dokonań Oddziału Bielsko-Bialskiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich w 55-leciu swego istnienia
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w 2010 roku:  podpisano porozumienia o współpracy 
z  Oddziałem Lwowskim stowarzyszenia Inżynierów Elektry-
ków Ukrainy (OLsIEU), które ze strony lwowskiej podpisał prze-
wodniczący OLsIEU, profesor Uniwersytetu Lwowskiego Pan 
Orest Łoziński, a ze strony OBB sEP prezes Krzysztof sitkiewicz;  
  powołano na stanowisko pełnomocnika Zarządu OBB sEP 
ds.  kontaktów z samorządami Kol. Antoniego  szlagora. Zor-
ganizowano liczne seminaria i warsztaty na temat oświetlenia 
ulicznego i zasilania kablowego w miastach i wioskach, poru-
szano aktualne problemy interesujące burmistrzów, starostów 
i prezydentów miast Podbeskidzia oraz sposoby wykorzystania 
dotacji unijnych przy zastosowaniu źródeł odnawialnych OZE.

w 2011 roku:  w Urzędzie Miasta Bielsko-Biała został 
oficjalnie zarejestrowany Ośrodek szkoleniowy przy naszym 
Oddziale. W okresie ostatnich 5 lat Ośrodek ten kierowany 
przez Kol. Jerzego Kandzię przeprowadził kursy, szkolenia 
i konferencje dla ponad 3 tys. osób;  przy współpracy akade-
mickiego Koła sEP na Akademii Techniczno-Humanistycznej 
z uczelnią zorganizowano pod kierownictwem prezesa Koła 
prof. Igora Kurytnika kilka międzynarodowych konferencji 
z udziałem studentów i naukowców z krajów wschodnich (Ro-
sja, Ukraina, Kazachstanu, Uzbekistan, Turcji).

w 2012 roku:  Oddział Bielsko-Bialski sEP, zgod-
nie z  zezwalającą na to uchwałą ZG sEP, uzyskał osobowość 
prawną. Od tej pory prowadzimy pełną księgowość i jesteśmy 
podmiotem prawnym prowadzącym działalność gospodarczą 
na konkurencyjnym rynku przedsiębiorstw. „Instrukcję Finan-
sową” dla wszystkich agend naszego Oddziału opracowała 
Kol.  Maria Tyrakowska – nasza Główna Księgowa. W tym sa-
mym roku przyjęliśmy też projekt nowego logotypu dla nasze-
go Oddziału. Oddział nasz uczestniczył w programie Engage 
prowadzonym przez Urząd Miasta Bielska-Białej, pod hasłem 
„szkolimy elektryków przyszłości”.

w 2013 roku:  rozpoczyna działalność przy naszym Od-
dziale Ośrodek Rzeczoznawstwa, którego dyrektor – Kol. Janusz 
Juraszek – z powodzeniem organizuje jego prace i może pochwa-
lić się dobrymi wynikami gospodarczymi;  zorganizowano uni-
kalny konkurs dla uczniów szkół średnich o profilu technicznym, 
w których działają szkolne Koła sEP, polegający na tym, że wiodą-
ce firmy bielskie (GE, BELOS PLP, Techmet) zaproponowały tematy 
prac, a wykonane i nagrodzone modele znalazły zastosowanie 
w tychże zakładach;  współorganizowano program Leonardo da 
Vinci dla uczniów w Zespole szkół Mechaniczno-Elektrycznych 
w Żywcu;  pogłębiano integrację młodzieży polskiej i czeskiej 
poprzez organizowanie wspólnych Dni Energii na Olzie w pol-
skim i czeskim Cieszynie, gdzie między innymi nasi członkowie 
Koła sEP przy Zespole szkół Elektrycznych w Cieszynie uczestni-
czyli w Międzynarodowej Konferencji Uczniowskiej pod tytułem 
„Energia odnawialna w teorii i praktyce”.

Działalność z młodzieżą rozwija się tak dynamicznie dzięki 
dużemu zaangażowaniu między innymi Kol. Kol. Igora Kurytnika, 
Mirosława Zielińskiego, Jacka Zielińskiego, Romana sikory, Boże-
ny Cholewy, Katarzyny Zorychty, Zdzisława Matrasa, stanisława 
Juraszka, Krzysztofa Tabackiego, Marka Danielewicza.

Przy Oddziale działają także trzy Komisje Kwalifikacyjne, 
przyznające uprawnienia w zakresie grup G1, G2, G3. W okre-
sie ostatnich 5 lat komisje pozytywnie zweryfikowały kwalifi-
kacje ponad 14,5 tysiąca osób.

Wielkie znaczenie dla integracji naszego środowiska mają or-
ganizowane przez poszczególne Koła lub Zarząd Oddziału wyjaz-
dy techniczno-turystyczne. Mają one duży walor poznawczy, gdyż 
związane są z bardzo atrakcyjnymi i znanymi miejscami takimi jak: 
elektrownie wodne (Fiordy) w norwegii, elektrownia atomowa 
w Czechach, InovGrid (innowacyjny projekt zarządzania sieciami 
elektroenergetycznymi) w Portugalii i wieloma miejscami w Polsce. 
Było to możliwe dzięki mozolnej pracy Kol. Kol. Henryki Ostrow-
skiej, Urszuli sapety, Bogdana Wiśniewskiego i wielu innych.

nasze Koleżanki i Koledzy działają nie tylko lokalnie, ale 
także na szczeblu krajowym sEP biorąc udział w pracach Cen-
tralnych Komisji sEP, a mianowicie: 
 CK ds. Współpracy z Przemysłem sEP – Kol. Ryszard Migdalski,
 CK ds. Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa 

sEP – Kol. Józef Kluska,
 CK ds. Odznaczeń i Wyróżnień sEP – Kol. Franciszek Kowalski,
 CK ds. Młodzieży i studentów sEP – Kol. Igor Kurytnik,
 CK ds. Finansów sEP – Kol. Maria Tyrakowska,
 CK ds. Uprawnień Zawodowych i specjalizacji Zawodowej 

Inżynierów sEP – Krzysztof  sitkiewicz,
 CK ds. Współpracy z Zagranicą sEP – Krzysztof sitkiewicz.

Mimo, iż wymieniłem z imienia wiele osób, to należy z za-
dowoleniem podkreślić, iż w naszym Oddziale jest znacznie 
więcej bardzo aktywnych Koleżanek i Kolegów. To właśnie 
dzięki ich zdolnościom organizacyjnym oraz umiejętności 
zjednywania sobie zaufania nasz Bielsko-Bialski Oddział z suk-
cesem odbudował, po kryzysie z lat 90., swoją sytuację kadro-
wą i finansową. Bez zbytniej skromności możemy powiedzieć, 
że Bielsko-Bialski Oddział należy dzisiaj do jednych z najlep-
szych Oddziałów sEP, szczególnie wśród miast nie będących 
siedzibami władz wojewódzkich w Polsce.

W uznaniu tej działalności zostaliśmy uhonorowani 
w roku 2010 przez Zarząd Główny sEP Medalem imienia prof. 
stanisława Fryzego, a przez Zarząd Oddziału Poznańskiego – 
Medalem im. prof. Józefa Węglarza. 

Ostatnim miłym akcentem było podjęcie w dniu 25 lutego 
2015 r. przez Zarząd Główny sEP uchwały o nadaniu Oddziałowi 
Bielsko-Bialskiemu sEP imienia Inż. Karola Franciszka Pollaka, jed-
nego z pierwszy doktorów h.c. Politechniki Warszawskiej i założy-
ciela w 1923 r. Fabryki Akumulatorów w Białej (k. Bielska).


