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Motto w odniesieniu do strategii 
„Czy nie mógłby pan mnie poinformować, którędy powinnam pójść? - mówiła dalej.  
- To zależy w dużej mierze od tego, dokąd pragnęłabyś zajść - odparł Kot-Dziwak.  
- Właściwie wszystko mi jedno.  
- W takim razie również wszystko jedno, którędy pójdziesz.  
- Chciałabym tylko dostać się dokądś - dodała Alicja w formie wyjaśnienia.  
- Ach, na pewno tam się dostaniesz, jeśli tylko będziesz szła dość długo. ‘’ 
Lewis Carroll „Alicja w Krainie Czarów”  
 
„Kto nie wie, do jakiego portu chce przybyć, dla tego żaden wiatr nie będzie dobry” Seneka - 
filozof grecki 
 
Motto  w odniesieniu do strategii i wyzwań  IV rewolucji przemysłowej 
„Bo widzisz, TUTAJ musisz biec tak szybko, jak tylko potrafisz, żeby zostać w tym samym 
miejscu. A jak chcesz dostać się w inne miejsce, musisz biec dwa razy szybciej.’’ 
Lewis Carroll  „Po drugiej stronie lustra i co tam Alicja znalazła” 
 
Motto w odniesieniu do wizji  strategii 
Najlepszą metodą przewidywania przyszłości jest jej tworzenie. 
Peter Drucker - guru zarządzania 
 
WSTĘP 
 
….”Świat wchodzi obecnie w etap czwartej rewolucji przemysłowej opartej na 
rozwiązaniach cyfrowych. Postęp naukowy i technologiczny w obszarze robotyzacji, 
mechanizacji, automatyzacji, magazynowania energii, programy rozwoju sztucznej 
inteligencji i programy rozwoju gospodarki cyfrowej mogą głęboko przeobrazić gospodarkę 
światową. Czwarta rewolucja przemysłowa skutkować będzie wprowadzeniem technologii 
umożliwiających komunikację między maszynami, upowszechnieniem cyfrowych procesów w 
zarządzaniu produktami i robotyzacją na nieznaną dotąd skalę. Będzie to w istotny sposób 
wpływało na edukację, rynek pracy oraz kreowało nowe potrzeby konsumentów. W 
konsekwencji istnieje duże prawdopodobieństwo niekorzystnego oddziaływania rozwoju 
technologicznego na rynek pracy w kolejnych latach, w wyniku zastępowania czynnika pracy 
ludzkiej rozwiązaniami z zakresu robotyzacji i automatyzacji. 
Strategia kładzie nacisk na inteligentną reindustrializację, polegającą na wdrażaniu nowych 
cyfrowych rozwiązań techniczno-technologiczno-organizacyjnych, jak również rozwoju 
nowych gałęzi przemysłu opartych na technologiach cyfrowych, zdolnych do tworzenia 
produktów przełomowych. Działania te będą impulsem dla rozwoju wielu innych dziedzin 
gospodarki.  
…Podejmowane, w perspektywie do 2020 r., działania skoncentrują się na uruchomieniu 
wielu inicjatyw sprzyjających realizacji ww. celu, m.in. takich jak: 

 uruchomienie Polskiej Platformy „Przemysłu 4.0”, która wspierać będzie proces 
transformacji przemysłowej w kierunku cyfryzacji procesów technologicznych  
i zarządczych przedsiębiorstw; 

 zreformowanie kształcenia zawodowego i ustawicznego pod kątem ścisłego 
zharmonizowania z rynkiem pracy; 

http://lubimyczytac.pl/autor/25011/lewis-carroll
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/49256/alicja-w-krainie-czarow
http://lubimyczytac.pl/autor/25011/lewis-carroll
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/243166/po-drugiej-stronie-lustra-i-co-tam-alicja-znalazla


 

3 

 

Po roku 2020 przewiduje się kontynuację działań sprzyjających doskonaleniu 
funkcjonowania Polskiej Platformy „Przemysłu 4.0”, jak również reformy kształcenia 
zawodowego i ustawicznego oraz finalizację projektów strategicznych i flagowych. 
Efektem podejmowanych działań na rzecz inteligentnej reindustrializacji będzie nasycenie 
przemysłu wysokowartościowymi usługami (B+R, wzornictwo – design, teleinformatyka) w 
celu zwiększenia udziału innowacyjnych produktów. 
…Fundamentalnym wyzwaniem jest włączenie Polski w główny nurt czwartej 
rewolucji przemysłowej i zakotwiczenie rozwiązań cyfrowych w działaniach 
służących realizacji celów strategicznych, prowadzące do zapewnienia optymalnego 
wykorzystania w ramach tych działań kapitału intelektualnego znajdującego się  
w posiadaniu Polaków w kraju i za granicą. 
Dodatkowo postęp techniczny, przejawiający się w rosnącej digitalizacji i automatyzacji 
procesów ekonomicznych (również społecznych), wpłynie na ograniczenie ogólnego popytu 
na pracę bądź, co bardziej prawdopodobne, zaważy w istotny sposób na jego strukturze, co 
może prowadzić do procesów polaryzacji rynku pracy. W rezultacie, wraz z rozwojem 
„Przemysłu 4.0”, który stanowi jeden z obszarów priorytetowych Strategii  
i jest kluczowy dla poprawy pozycji konkurencyjnej polskiej gospodarki, praca ludzka będzie 
wypierana przez nowoczesne technologie. Równolegle wzrośnie popyt na pracowników o 
nowych umiejętnościach i kwalifikacjach. 
…Postęp techniczny nie jest jedynym czynnikiem przewagi technologicznej.  
W niektórych sektorach budowana jest ona na akumulacji wiedzy i doświadczenia, które 
narastają przez kilkadziesiąt czy nawet kilkaset lat. 
W nowoczesnej gospodarce liczą się także nowoczesne usługi, w szczególności  
te oparte na wiedzy. 
Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, to zestaw rozwiązań wybiegających  
w przyszłość, tworzących podstawy nowoczesnej gospodarki. 
Wyciąg ze „Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 z perspektywą do 
2030” 
 
WPROWADZENIE 
 
W literaturze z zakresu zarzadzania istnieje znaczna liczba definicji strategii, podkreślających 
różne aspekty tego pojęcia, jak np. realizacja celów, pozycja firmy, właściwa alokacja 
zasobów, unikanie zagrożeń, wykorzystanie szans w otoczeniu, zapewnienie rozwoju firmy, 
atakowanie konkurentów czy reagowanie na zmiany. Większość z tych definicji bazuje na 
klasycznym ujęciu strategii przez prof. Harvardu  Alfreda D. Chandlera, według którego 
„strategia to określenie długookresowych celów i zamierzeń przedsiębiorstwa, a także 
wybór kierunków działania i alokacja środków niezbędnych do osiągniecia tych celów”. 
Na potrzeby niniejszego opracowania proponujemy przyjąć zmodyfikowaną w/w definicję  
strategii Alfreda D. Chandlera: 
Strategia to długookresowy plan działań opracowany na podstawie analizy otoczenia oraz 
potencjału organizacji, umożliwiający jak najlepsze wykorzystanie szans i unikniecie 
zagrożeń pojawiających się w jej otoczeniu poprzez właściwą alokację zasobów oraz 
wykorzystanie posiadanych atutów, który ma na celu realizacje misji i wizji organizacji, jej 
celu głównego tj. nadrzędnego celu strategicznego oraz  celów strategicznych tj. 
strategicznych kierunków działania.  



 

4 

 

Współcześnie w warunkach złożonego, zmiennego ,turbulentnego i nieciągłego otoczenia 
oraz wchodzenia świata w etap IV rewolucji przemysłowej, skuteczne zarządzanie 
organizacją powinno być zarządzaniem strategicznym, które wymaga budowy strategii 
organizacji obejmującej: analizę strategiczną organizacji, sformułowanie i implementację 
strategii. 
Dokument niniejszy stanowi „Strategię Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022 
z perspektywą do roku 2028‘’ i jest odpowiedzią na Uchwałę Walnego Zgromadzeniu 
Oddziału Wałbrzyskiego SEP w dn. 10.03.2018r. w  Dziećmorowicach.  
Niniejsza Strategia została opracowana przez Zespół ds. opracowania „Strategii  Oddziału 
Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022  z perspektywą do roku 2028”, powołany Uchwałą 
Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego SEP z dn. 08 maja 2018r., w oparciu o: 

 Założenia i wytyczne do Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP dn.10.04.2018r. 

 Badania diagnostyczne SEP ogólnopolskie oraz w Oddziale Wałbrzyskim SEP 

 Badania i analizę strategiczną  metodyką SWOT 
 

1.CHARAKTERYSTYKA ODDZIAŁU WAŁBRZYSKIEGO SEP /OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO/                                       
1.1. Zakres działalności, cele i zadania Oddziału Wałbrzyskiego SEP 
1.1.1 Zakres działalności SEP obejmuje: elektrotechnikę, energetykę, elektroenergetykę, 
elektronikę, radiotechnikę, optoelektronikę, bionikę, techniki informacyjne, informatykę, 
telekomunikację, automatykę, robotykę i inne dziedziny pokrewne zwane dalej „szeroko 
rozumianą elektryką” /vide par.2pkt.1 Statutu SEP/ 
1.1.2. Podstawowe cele statutowe  SEP 
/vide par.8  Statutu SEP, uszeregowane kolejno zgodnie z preferencjami członków SEP, 
zawartymi w wynikach Ogólnopolskich badań diagnostycznych SEP/: 
1. działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, 

przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz 
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; 

2. inicjowanie i popieranie twórczości naukowej i technicznej we wszystkich dziedzinach 
elektryki oraz w dziedzinach pokrewnych; 

3. rozpowszechnianie w społeczeństwie – szczególnie wśród młodzieży – wiedzy 
specjalistycznej, kultury technicznej i ekologicznej, ochrony środowiska i dziedzictwa 
przyrodniczego, w tym promowanie poszanowania energii; 

4. propagowanie wykorzystywania elektryki dla wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju 
Polski, w tym wspomaganie rozwoju społeczeństwa obywatelskiego; 

5. działanie na rzecz gospodarki energetycznej w zakresie: wytwarzania, przetwarzania, 
przesyłania, dystrybucji i użytkowania paliw i energii we wszystkich postaciach oraz 
eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci; 

6. integrowanie środowiska elektryków i tworzenie przyjacielskich więzi członków 
stowarzyszenia; 

7. oddziaływanie na jakość wyrobów, materiałów i usług elektrycznych oraz upowszechnianie 
i ochrona praw konsumentów; popularyzacja bezpiecznego irracjonalnego  użytkowania 
wyrobów elektrycznych oraz energii elektrycznej; 

8. ochrona zawodu i interesów członków SEP; 
9. działanie na rzecz rozwoju systemów informatycznych i telekomunikacyjnych oraz 

społeczeństwa informacyjnego; 
10. rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami, w tym z międzynarodowymi 

i zagranicznymi organizacjami elektryków 
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11. popularyzowanie elektryki, jej historii i twórców - szczególnie polskich, dbałość  
o zabytki techniki, pamięć jej twórców, w tym o ich pomniki i groby; 

1.1.3. Realizacja celów statutowych SEP poprzez / vide par.9 Statutu SEP/: 
1) działalność naukowo-techniczną, monitorowanie i rozpatrywanie zagadnień naukowo-

technicznych, prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych; preferowanie innowacyjności 
w zgłaszanych postulatach dotyczących szeroko rozumianej elektryki; publiczne wyrażanie 
opinii; 

2) reprezentowanie interesów zbiorowych swoich członków wobec organów władz 
publicznych; 

3) współdziałanie z administracją rządową i samorządową, instytucjami publicznymi, 
organizacjami zawodowymi oraz społecznymi, izbami i stowarzyszeniami; 

4) wykonywanie zadań zlecanych przez organa administracji publicznej; 
5) inicjowanie ustanawiania, uchylania oraz nowelizacji norm i przepisów z zakresu elektryki, 

wykonywanie i opiniowanie prac normalizacyjnych oraz dotyczących terminologii 
elektrycznej; 

6) prowadzenie działalności gospodarczej w szczególności: badania jakości; oceny zgodności; 
udzielanie rekomendacji i referencji; przyznawanie certyfikatu innowacyjności; 
rzeczoznawstwo; doradztwo; udzielanie licencji dotyczącej godła SEP; projektowanie i 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań technicznych, technologii i organizacji pracy; 
wykonawstwo i realizacje projektów; wydawanie publikacji  
i czasopism naukowo-technicznych; 

7) oddziaływanie na treść programów i na metody nauczania elektryki, na praktyki  
i staże zawodowe; prowadzenie akcji stypendialnych; 

8) ułatwianie członkom dostępu do informacji naukowych i technicznych oraz korzystania z 
nowoczesnych technik informacyjnych; 

9) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów, egzaminów; nadawanie uprawnień 
zawodowych; 

10) prowadzenie szkoleń oraz weryfikowanie: wiedzy, umiejętności i kompetencji 
społecznych w ramach wewnętrznego systemu potwierdzania kwalifikacji w SEP przed 
wydaniem certyfikatów: wykładowcy SEP w dziedzinie wiedzy specjalistycznej oraz 
weryfikatora, rzeczoznawcy, specjalisty lub asystenta SEP w dziedzinie rzeczoznawstwa; 

11) współdziałanie z Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT (FSNT NOT) w 
weryfikowaniu i opiniowaniu wniosków: czynnych zawodowo inżynierów elektryków o 
wydanie karty zawodowej inżyniera (Engineering Card), o nadanie tytułu inżyniera 
europejskiego (EUR ING) i o tytuły FSNT NOT nadawane w ramach jej wewnętrznego 
systemu potwierdzania kwalifikacji i umiejętności; 

12) uczestniczenie w działaniach na rzecz zintegrowanego systemu kwalifikacji(ZSK); 
13) organizowanie: kongresów, konferencji, seminariów, sympozjów, narad, odczytów, 

wystaw, konkursów, wycieczek, poradnictwa technicznego i działalności klubowej, 
działalności kulturalnej oraz w zakresie kultury fizycznej i sportu; 

14) działanie na rzecz rozwoju infrastruktury przyjaznej dla osób niepełnosprawnych; 
15) dbałość o przestrzeganie zasad etycznego postępowania; 
16) promocję zatrudnienia i aktywizację elektryków pozostających bez pracy  

i zagrożonych zwolnieniem z pracy; organizowanie i udzielanie pomocy koleżeńskiej; 
17) podejmowanie działań w przypadku naruszenia interesów zawodowych  

i  materialnych członków SEP; 
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18) nadawanie godności, odznak honorowych, medali i wyróżnień oraz zgłaszanie  wniosków 
w sprawie odznaczeń i nagród dla członków SEP. 

 
1.2. Obecna struktura  i stan organizacyjny Oddziału  Wałbrzyskiego  SEP 
         /wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r./ 

1.2.1.Sytuacja organizacyjna: 

 ilość jednostek organizacyjnych: 5 kół terenowych tj.: 

 Koło Zakładowe SEP przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Wałbrzychu 
 Koło Terenowe SEP w Wałbrzychu 
 Koło Terenowe SEP w Świdnicy 
 Koło Zakładowe SEP przy FAP „PAFAL” w Świdnicy 
 Koło SEP przy Zespole Szkół Politechnicznych w Wałbrzychu 

 ilość członków wspierających:  1  /TAURON Dystrybucja S.A./  

 ilość członków zwyczajnych : 166, w tym: 
               - członków będących pracownikami  Grupy TAURON: 58  
               - ilość członków emerytów i rencistów: 43 
               - ilość kobiet: 20 

 struktura zawodowa członków: 96 inżynierów, 51 techników, 19 pozostałe zawody 

 ilość zweryfikowanych wykładowców SEP: 18 

 ilość Rzeczoznawców należących do Izby Rzeczoznawców SEP: 1 

 ilość Ekspertów SEP: 1 
 

1.2.2. W Oddziale  Wałbrzyskim SEP występują następujące źródła przychodów: 

 opłaty za egzaminy kwalifikacyjne, opłaty za szkolenia egzaminacyjne, opłaty za 
szkolenia specjalistyczne, w tym na uprawnienia do pomiarów 

 organizacja seminariów promocyjnych i szkoleniowych, prelekcji firmowych  
i  konferencji  

 donacje członków wspierających 

 składki (wpisowe normalne i ulgowe, składki członkowskie normalne i ulgowe, składki 
członków wspierających) 

 wpłaty sponsorów, darowizny i dotacje z budżetu państwa 

 odsetki z lokat bankowych 
1.2.3.Działalność statutowa /konferencje naukowo-techniczne, seminaria, prelekcje, 

szkolenia/ 
1.2.4.Działalnośc gospodarcza: 

 organizacja szkoleń specjalistycznych (w tym na uprawnienia do pomiarów) 

 organizacja kursów przygotowawczych do egzaminów kwalifikacyjnych dla osób 
dozoru i eksploatacji  

 przeprowadzanie egzaminów kwalifikacyjnych dla osób dozoru i eksploatacji  

 organizacja seminariów promocyjnych i szkoleniowych 

 pośrednictwo w sprzedaży materiałów szkoleniowych 

 działalność informacyjna i doradztwa techniczneg 
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2. MISJA, WIZJA, CEL GŁÓWNY  I CELE  STRATEGICZNE 
 Misja (opisowa i skrócona) 
 Misja  (opisowa) 
Powstały w 1951 roku Oddział Wałbrzyski SEP kontynuuje i kultywuje najlepsze tradycje 
istniejącego od 1919 roku Stowarzyszenia Elektryków Polskich, opartego na działalności 
społecznej i stymulującego rozwój elektryki, wykorzystującego wysiłek  
i osiągnięcia elektryków dla dobra wspólnego Polski SEP, stanowi dobrowolne zrzeszenie 
elektryków wszystkich specjalności oraz osób, których działalność zawodowa wiąże się z 
szeroko rozumianą elektryką, a także osób prawnych zainteresowanych jego działalnością. 
SEP jako pozarządowa organizacja twórcza o charakterze naukowo-technicznym działa na 
rzecz: 

 społeczeństwa i swoich członków oraz naszych interesariuszy-partnerów 
strategicznych 

 promocji i wykorzystania szeroko rozumianej elektryki dla wspierania rozwoju 
społeczno-gospodarczego Polski i zrównoważonego rozwoju Polski oraz  
wszechstronnego postępu technicznego i cywilizacyjnego 

 wspierania budowy społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy oraz 
gospodarki opartej na wiedzy  

Misja (skrócona) 
Dumni z naszej 100-letniej tradycji, działamy z pasją i zaangażowaniem na rzecz rozwoju 
elektryki polskiej na drodze postępu technicznego i cywilizacyjnego , dla dobra wspólnego 
Polski, naszej społeczności zawodowej i naszych interesariuszy-partnerów strategicznych 

  Wizja  
Oddział Wałbrzyski SEP jako wiodąca w regionie ,silna, prężna i prestiżowa organizacja 
naukowo-techniczna, skupiająca zawodowych profesjonalistów w zakresie szeroko 
rozumianej elektryki, będąca ważnym partnerem, interesariuszem, ekspertem  
i opiniodawcą dla władzy : ustawodawczej ,wykonawczej i samorządowej na szczeblu 
lokalnym, regionalnym i centralnym; wspierająca działania na rzecz innowacyjności i  
cyfryzacji przemysłu oraz jego transformacji w kierunku Platformy Przemysłu Przyszłości tj. 
Przemysłu 4.0 i dostosowania polskiej gospodarki do wyzwań trwającej IV rewolucji 
przemysłowej opartej na rozwoju technologii OZE (odnawialne źródła energii), magazynów 
energii, energetyki rozproszonej i elektromobilności , transformacji cyfrowej i wykorzystaniu 
technologii informacyjno-komunikacyjnych ICT, rozwoju sztucznej inteligencji, robotyzacji, 
Internetu Rzeczy /IoT/,technologii blockchain, analizie wielkich zbiorów danych/Big Data/ i 
przetwarzaniu informacji w chmurze obliczeniowej, będącymi jej motorami, napędzającymi 
gwałtowny rozwój gospodarczy 
 

  Cel główny 
    Ciągły rozwój organizacji opartej  na: 

 doskonałości organizacyjnej i  stabilności finansowej 

 partnerstwie i współpracy z interesariuszami/partnerami strategicznymi 

 kapitale intelektualnym i wiedzy eksperckiej 
wspierającej wszechstronny i zrównoważony rozwój gospodarczy Polski w zakresie szeroko 
pojętej elektryki, budowę  społeczeństwa informacyjnego i społeczeństwa wiedzy oraz  
gospodarkę  opartą na wiedzy  
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 Cele strategiczne /strategiczne kierunki działania/ 
1. Cel  strategiczny l /Kierunek strategiczny I: 

Silna, przedsiębiorcza i rozwojowa, o dobrej kondycji finansowej, efektywna 
organizacja o ugruntowanej tożsamości i znaczącym kapitale intelektualnym 

Działania : 
1.1. Audyt i analiza zasobów organizacji: ludzkich, finansowych, organizacyjnych  

i rzeczowych 
1.1.1. Sytuacja organizacyjna (ilość członków zwyczajnych i wspierających-imienne listy, ilość 

członków będąca pracownikami Grupy TAURON ilość członków emerytów i rencistów, 
listy rzeczoznawców należących do Izby Rzeczoznawców SEP, struktura zawodowa i 
wiekowa członków, aktualizacja deklaracji członkowskich i uporządkowanie ewidencji 
członkowskiej); roczne i wieloletnie plany działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP, 
regulaminy pracy władz Oddziału: Zarządu, Komisji Rewizyjnej, Sądu Koleżeńskiego 

1.1.2. Działalność statutowa /seminaria, prelekcje, szkolenia i egzaminy kwalifikacyjne na 
uprawnienia E i D/ 

1.1.3. Sytuacja majątkowa i finansowa/ preliminarze przychodów i wydatków, plany 
finansowe, budżetowe: roczne i wieloletnie; roczna wielkość przychodów organizacji z 
tytułu składek członkowskich oraz z tytułu działalności gospodarczej; roczne koszty 
działalności Oddziału, w tym Biura Zarządu, obligatoryjne opłaty  
i składki/ 

1.1.4. Działalność gospodarcza /szkolenia, egzaminy kwalifikacyjne, ekspertyzy, opinie 
rzeczoznawcze i inne 

1.2. Aktywizacja działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP poprzez udoskonalenie działań 
organizacyjnych /programy i plany realizacji działalności statutowej,  roczne plany 
działalności, roczne kalendarium ważniejszych wydarzeń, roczne plany finansowe /oraz 
pobudzenia do aktywności i działania jednostek organizacyjnych /kół i sekcji/, w tym: 

 Opracowanie planu /programu/ działalności statutowej Stowarzyszenia  
i sposobu  jego realizacji/ zgodnie z  par. 8 i 9 Statutu 

1.3. Integrowanie środowiska elektryków i tworzenie przyjacielskich więzi opartych na   
wzajemnym zaufaniu członków stowarzyszenia: 

 powołanie do życia Klubu Oddziału Wałbrzyskiego SEP /np. z siedzibą  
w budynku FSNT w Wałbrzychu/ w celu integrowanie środowiska elektryków  
w szerokim rozumieniu tego pojęcia oraz tworzenie przyjacielskich więzi członków 
stowarzyszenia 

 włączenie działalności „sekcji strzeleckiej” jako działalności rekreacyjnej integrującej 
środowisko w strukturę organizacyjną Klubu Oddziału Wałbrzyskiego SEP; „sekcja 
strzelecka ” w roli  zalążka Klubu 

1.4. Powołanie Komisji ds. Promocji i Komunikacji mającego na celu : 

 poprawę komunikacji wewnętrznej i zewnętrznej Stowarzyszenia, w tym powołanie 
administratora strony internetowej Oddziału Wałbrzyskiego SEP odpowiedzialnego za jej  
aktualizację  i  szatę graficzną     

  podjęcia aktywnych działań na rzecz jego  promocji i pozyskiwania  nowych członków, a 
w szczególności młodszego pokolenia  angażując ich w różne  działalności SEP 

1.5. Powołanie Komisji Historycznej Oddziału Wałbrzyskiego SEP 
1.6. Podjęcie działań organizacyjnych, optymalizujących działalność Komisji Kwalifikacyjnej 

ds. stwierdzania wymagań kwalifikacyjnych osób zajmujących się eksploatacją i dozorem 
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2. Cel  strategiczny II /Kierunek strategiczny II : 
Partnerska współpraca z interesariuszami/partnerami strategicznymi 
Działania : 

2.1. Współpraca z władzami państwowymi: ustawodawczymi i wykonawczymi,   agendami 
rządowymi oraz  centralną administracją publiczną, a w szczególności:  
z Dolnośląskim Urzędem Wojewódzkim, z Urzędem Marszałkowskim     Województwa  
Dolnośląskiego  

2.2. Współpraca władzami samorządowymi: regionalnymi i lokalnymi, a w szczególności ze 
starostwami powiatowymi, urzędami miejskimi i gminnymi regionu   wałbrzyskiego 

2.3. Nawiązanie i zintensyfikowanie współpracy z wiodącymi w regionie wałbrzyskim 
przedsiębiorstwami  z branży „szeroko rozumianej elektryki”  

2.4. Nawiązanie współpracy z przedsiębiorcami i przedsiębiorstwami grupy MŚP  regionu 
wałbrzyskiego z branży elektrycznej, elektronicznej, telekomunikacyjnej  
i teleinformatycznej 

2.5. Nawiązanie współpracy z pionami Głównego Energetyka/działami elektrycznymi  
w zakładach przemysłowych i przedsiębiorstwach infrastrukturalnych regionu 
wałbrzyskiego  

2.6. Współpraca ze szkołami wyższymi i średnimi szkolnictwa zawodowego o  profilu szeroko 
rozumianej elektryki w regionie wałbrzyskim oraz  ich absolwentami  

2.7. Nawiązanie współpracy  z Biurami Parlamentarzystów z regionu wałbrzyskiego,  
a w szczególności m.in. z Komisji Energii i Skarbu Państwa oraz  z Nowoczesnych 
Technologii w zakresie szeroko rozumianej elektryki 

2.8. Utrzymywanie ścisłej współpracy Oddziału Wałbrzyskiego SEP z: 

 członkami wspierającymi SEP, rzeczoznawcami z Izby Rzeczoznawców SEP  
i  członkami Zespołu Ekspertów SEP z Oddziału Wałbrzyskiego SEP 

 sąsiadującymi i zaprzyjaźnionymi Oddziałami SEP  m.in. wrocławskim, opolskim, 
legnickim i jeleniogórskim 

 Naczelną Organizacją Techniczną i Federacją Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych w 
Wałbrzychu oraz z Dolnośląską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa we Wrocławiu 
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3. Cel  strategiczny III /Kierunek strategiczny III: 
     Organizacja oparta na wiedzy i jej emanacja: centrum wiedzy eksperckiej, kompetencji i 

umiejętności 
Działania: 

3.1. Powołanie Sekcji Elektroniki, Telekomunikacji , Informatyki i Technologii Informacyjno-
Komunikacyjnych ICT oraz w zależności od potrzeb innych sekcji specjalistycznych 

3.2. Audyt, identyfikacja i analiza posiadanych kluczowych kompetencji umiejętności 
organizacji 

3.3. Powołanie Zespołu Ekspertów Oddziału Wałbrzyskiego SEP i rozwinięcie profesjonalnej 
działalności eksperckiej i  gospodarczej 

3.4. Pobudzenie czytelnictwa i zwiększenie dostępności czasopism fachowych i norm 
branżowych dla członków Oddziału Wałbrzyskiego SEP z preferencją formy 
elektronicznej/utworzenie punktu informacji naukowo-technicznej oraz  czytelni prasy 
technicznej w oparciu o kluczowe kompetencje i umiejętności 

3.5.Budowa lokalnego, specjalistycznego centrum wiedzy, doświadczeń i kompetencji     
zapewniającego  szerokie uczestnictwo specjalistów, ekspertów  i rzeczoznawców 
Oddziału Wałbrzyskiego SEP, w tworzeniu i realizacji kluczowych planów, programów i 
projektów w obszarze szeroko rozumianej elektryki, a w szczególności elektroenergetyki, 
energetyki, automatyki i robotyki  elektroniki i telekomunikacji oraz teleinformatyki i 
informatyki tj. technologii telekomunikacyjno-informatycznych ICT, we wszystkich 
dziedzinach życia gospodarczego 

3.6. Budowa lokalnego, silnego lobby  na rzecz rozwoju szeroko rozumianej elektryki 
3.7. Popularyzacja wiedzy we wszystkich dziedzinach szeroko rozumianej elektryki 
3.8. Organizacja oraz wspieranie  działalności edukacyjnej mającej na celu podnoszenie 

kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia i jego interesariuszy,  
w dziedzinie  szeroko rozumianej elektryki 

3.9. Wsparcie władz państwowych i samorządowych oraz  administracji publicznej  
w zakresie opinii projektów aktów normatywnych w dziedzinie szeroko rozumianej 
elektryki 

3.10. Wsparcie organizacji i podmiotów gospodarczych w zakresie ekspertyz i opinii 
technicznych, z priorytetem  o statusie członka wspierającego 

 
3.WIELOLETNI PLAN FINANSOWY STRATEGII ODDZIAŁU WAŁBRZYSKIEGO  
STOWARZYSZENIA ELEKTRYKÓW POLSKICH NA LATA 2018-2022  Z PERSPEKTYWĄ DO 
ROKU 2028 

1.Ukierunkowanie działalności Oddziału Wałbrzyskiego SEP na zwiększenie przychodów 
zewnętrznych z działalności gospodarczej i racjonalizację kosztów funkcjonowania 
,zapewnienie dobrej kondycji finansowej: stabilności i płynności finansowej oraz 
podjęcie aktywnych działań w zakresie pozyskiwania i wykorzystywanie innych źródeł 
finansowania, a w szczególności pozyskiwania  funduszy unijnych  

2. Współpraca z  właściwymi instytucjami i agendami w zakresie pozyskiwanie źródeł 
finansowania Stowarzyszenia, w tym  funduszy unijnych 

3. Opracowanie Wieloletniego Strategicznego Planu Finansowania, zapewniającego 
finansowanie Strategii, w tym finansowanie celów strategicznych/kierunków 
strategicznych i umożliwiającego jej realizację na poziomie Oddziału oraz jednostek 
organizacyjnych (koła, sekcje), a także nadzór merytoryczny (finansowy) nad jego 
realizacją 
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4.  Powołanie Zespołu Ekonomiczno-Finansowego, mającego na celu realizację w/w zadań  
pod przewodnictwem Skarbnika Oddziału  Wałbrzyskiego SEP                                  

4.IMPLEMENTACJA STRATEGII 
Implementacji strategii to proces wdrożenia i wprowadzenia jej w życie, oparty na 
kompleksowej realizacji  przedsięwzięć i działań określonych w strategii, prowadzących  do 
osiągnięcia celów strategicznych. 
Wspólnie podzielane, istotne wartości w działaniach SEP, zostały określone  
w przeprowadzonych badaniach diagnostycznych ogólnopolskich (także w Oddziale 
Wałbrzyskim SEP) jako wiązka istotnych, wspólnych wartości w działaniach  
wg preferencji i priorytetów członków SEP oraz Oddziału Wałbrzyskiego SEP  
i uszeregowane zgodnie z ich preferencjami: 

1. SEP działające dla rozwoju polskiej gospodarki 
2. SEP organizacją dbającą o kolejne pokolenia – swych następców 
3. SEP organizacją otwartą na dobre wzory, także zagraniczne 
4. SEP stowarzyszeniem przyjaciół, opartym na wzajemnym zaufaniu 
5. SEP stowarzyszeniem kultywującym najlepsze tradycje 
6. SEP organizacją partnerską w otoczeniu społeczno-gospodarczym 

Dodatkowo wiązkę powyższych wspólnych wartości wszystkich członków SEP uzupełniają 
wartości zawarte w niniejszej Strategii: 

 dobro wspólne 

 kapitał intelektualny: kompetencje i umiejętności 

 pasja i determinacja 

 współpraca  i odpowiedzialność 

 tożsamość organizacyjna 
Wszystkie te wartości  stanowią opokę, fundament na której została osadzona  
przedmiotowa strategia i przenikają na wskroś wszelkie działania i przedsięwzięcia 
strategiczne.   
Reasumując, proces implementacji strategii  obejmuje w szczególności: 

 ustalenie planów operacyjnych i konkretnych działań/ zadań, w wyniku dekompozycji 
celów strategicznych/ kierunków strategicznych i przełożenia ich na  konkretne 
działania/ zadania 

 przypisanie zadań określonym jednostkom organizacyjnym Stowarzyszenia i ustalenie 
terminów ich realizacji (harmonogram realizacji np. harmonogram Gantta) 

 ustalenie budżetu finansowania Strategii wraz z ustaleniem budżetów cząstkowych 
dla poszczególnych jednostek organizacyjnych Stowarzyszenia(koła, sekcje, komisje, 
zespoły) 

 określenie i pozyskanie niezbędnych zasobów(rzeczowych, finansowych i 
personalnych)  oraz ich alokacji na potrzeby realizowanej Strategii 

 dostosowanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia do potrzeb Strategii 

 formację członków Stowarzyszenia w oparciu o wykształconą kulturę organizacji,  
w tym wspólne wartości oraz stworzenie w organizacji systemu komunikacji  
i atmosfery sprzyjającej implementacji Strategii 

 realizację, kontrolę i  monitoring Strategii 

 utrzymanie właściwego poziomu przywództwa zapewniającego skuteczną 
implementację Strategii 
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Sukces skutecznego wdrożenie Strategii zapewni pasja i determinacja wszystkich członków                                                                                                                                                                        
Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich pod przywództwem jego 
Prezesa . 
 
5. UWARUNKOWANIA  WEWNĘTRZNE I ZEWNĘTRZNE  
5.1.   Uwarunkowania wewnętrzne 
5.1.1. Harmonizacja „Strategii  Oddziału Wałbrzyskiego SEP   na lata 2018-2022    

z perspektywą do roku 2028‘’ ze Strategią SEP na lata 2018-2028  
/w opracowaniu/ oraz Strategią Zespołu Ekspertów SEP /w opracowaniu/   

5.2.   Uwarunkowania zewnętrzne 
5.2.1. Harmonizacja „Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022  

z perspektywą do roku 2028” ze „Strategią Na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do 
roku 2020 z perspektywą do roku 2030”  zwaną dalej SOR. 

          Trzy  główne cele strategiczne SOR : 
I. trwały wzrost gospodarczy oparty coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość  

            organizacyjną;  
II.  rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony;  

      III.   skuteczne państwo i instytucje służące wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i 
               gospodarczemu; 

 są zharmonizowane z celami strategicznymi Strategii Oddziału Wałbrzyskiego SEP…” 
 
 
Opracował Zespół ds. Strategii  :           
 kol.  Leszek Olszewski-przewodniczący 
 kol.  Krzysztof Breier  
 kol.  Krzysztof Krahl  
 kol.  Tadeusz Wołowiec  
przy współudziale kol. Mirosława Draba –Prezesa Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia 
Elektryków Polskich                                                                                                                                                                      
 
„Strategia  Oddziału Wałbrzyskiego SEP na lata 2018-2022  z perspektywą do roku 2028” 
została zatwierdzona w dniu 19 grudnia  2018 r. Uchwałą  Zarządu Oddziału Wałbrzyskiego 
Stowarzyszenia Elektryków Polskich z rekomendacją do zatwierdzenia przez Walne 
Zgromadzenie Oddziału Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 
Zatwierdzona w dniu 22 marca 2019 r. przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Oddziału 
Wałbrzyskiego Stowarzyszenia Elektryków Polskich. 


