
49ŚLĄSKIE WIADOMOŚCI ELEKTRYCZNE  Rok XX  Nr 4’2018 (120)

Z ŻYCIA ODDZIAŁU GLIWICKIEGO SEP     EVENTS IN THE GLIWICE DIVISION OF SEP

Sylwetki kandydatów do władz centralnych i organów SEP  
w kadencji 2018-2022 – Oddział Gliwicki SEP

Dyplom mgr. inż. elek-
tryka uzyskał w 1983 roku na 
Wydziale Elektrycznym Poli-
techniki Śląskiej w Gliwicach. 
Uprawnienia stwierdzające 

Od 1991 r. prowadzi biuro ELKOL, gdzie wykonuje projek-
ty m.in. dla jednostek gospodarczych, administracji rządowej 
i samorządowej. 

Krzysztof Kolonko jest bardzo aktywnym członkiem SEP, 
do którego należy od 22 stycznia 1976 r. 

W ramach działalności społecznej należy wyróżnić: w la-
tach 1997-2006 – przewodniczący Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych O.Gliwickiego SEP; od 1999 r. – członek Central-
nego Kolegium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych ZG 
SEP; od 2002 r. – członek Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP; 
od 2002 r. – członek Zarządu Śląskiej Okręgowej Izby Inżynie-
rów Budownictwa; w latach 2002-2006 – członek Prezydium 
i skarbnik Śląskiej Izby Inżynierów Budownictwa; od 1976 r. – 
członek Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej 
Oddział Elektryków; od 2008 r. – prezes Zarządu Oddziału 
Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Pol. Śl.; od 2010 r. 
– członek ZG SEP; od 2014 r. – członek ZG SEP, przewodniczący 
Komisji Współpracy z Polską Izbą Inżynierów Budownictwa.

mgr inż. Krzysztof Kolonko
– kandydat do Zarządu Głównego SEP 

przygotowanie zawodowe do pełnienia samodzielnych funkcji 
tech. w bud. w specjalności instal.-inż. w zakresie sieci i instala-
cji elektrycznych bez ograniczeń uzyskał w 1982 roku. Posiada 
również uprawnienia Rzeczoznawcy Budowlanego w  specjal-
ności instal.-inż. obejmującej projektowanie instalacji elektrycz-
nej oraz świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowa-
nia się eksploatacją urządzeń, instal. i sieci na stan. dozoru. 

Działalność zawodową podjął zaraz po ukończeniu stu-
diów rozpoczynając pracę w Biurze Studiów i Projektów Górni-
czych w Gliwicach. W latach 1976-1990 był projektantem m.in. 
12 rozdzielń 110 kV zasilających w energię elektryczną kopal-
nie węgla kamiennego, takie jak: Suszec, Świerklany, Marcel, 
Chwałowice, Manifest Lipcowy, Jankowice i Nowa Ruda. 

redagując rozdział Statutu poświęcony pracy komitetów na-
ukowych w ramach Stowarzyszenia, którego nowelizację przy-
jęto na NWZD SEP w Warszawie w dniu 22 czerwca 2017 r. 

Trzecią kadencję jest przewodniczącym Polskiego Ko-
mitetu Bezpieczeństwa w Elektryce SEP (wybrany w styczniu 
2018) oraz członkiem nowo powołanej w 2017 roku Rady Na-
ukowo-Technicznej Komitetów SEP. W grudniu ub.r. został wy-
brany ponownie przewodniczącym Komitetu Technicznego 
nr 72 ds. elektroenergetycznego sprzętu ochronnego i do prac 
pod napięciem Polskiego Komitetu Normalizacyjnego. 

Jako przedstawiciel SEP jest od 1994 r. współorganizatorem 
i jurorem międzynarodowych targów ENERGETAB w Bielsku-Białej. 

Jest aktywnym publicystą w czasopismach SEP (Śląskich 
Wiadomościach Elektrycznych, Spektrum, InPE, Wiadomościach 
Elektrotechnicznych), a od bieżącego roku Zastępcą Redaktor 
Naczelnej miesięcznika Energetyka, z którym jest związany od 
ponad 40 lat. 

Jest autorem ekspertyz dla potrzeb sądów dotyczących 
wypadków elektrycznych. Występował jako ekspert w spra-
wach przetargowych przed Krajową Izbą Odwoławczą w War-
szawie. Był członkiem grupy ekspertów PTPiREE przygoto-
wującym nowelizację Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
w sprawie bhp przy urządzeniach energetycznych. 

Ekspert w dziedzinie oddziaływania pól elektromagne-
tycznych 50 Hz wytwarzanych przez urządzenia elektroener-
getyczne oraz techniki prac pod napięciem.

mgr inż. bogumił Dudek
– kandydat do Głównego Sądu Koleżeńskiego SEP

Bogumił Dudek wstąpił do 
Sep w 1971 roku, a w roku 2011 
został zasłużonym Seniorem 
Sep. W mijającej kadencji 2014-
2018 był członkiem GSK SEP oraz 
członkiem Komisji Statutowej 


