XXXVIII Walny Zjazd Delegatów SEP

Poznań, 21-24 czerwca 2018 r.

Rozmowa z mgr. inż. Waldemarem Dunajewskim
kandydatem na prezesa SEP w kadencji 2018-2022
Rozmowę przeprowadziła Alicja Krzyżanowska ze Studenckiego Koła
Stowarzyszenia Elektryków Polskich Politechniki Gdańskiej

•

Co jest Kolegi mottem w działalności stowarzyszeniowej?
„W każdym stowarzyszeniu
jest tyle aktywności, ile woli członków do pracy społecznej”. Motto to
jest wieloaspektowe, dotyczy sensu
działalności stowarzyszeń opartych
głównie na działalności społecznej
i ukierunkowanych na rzecz członków
stowarzyszenia. Praca społeczna ma
moralnie wartość większą niż najemna, dlatego powinna być przez liderów
organizacji profesjonalnie zorganizowana. Bardzo łatwo jest zniechęcić do
pracy społecznej, gdy wysiłek działaczy jest marnowany, niedoceniany lub
marginalizowany. Każda organizacja
społeczna powinna dopasować swój
program do możliwości i oczekiwań
członków. Zbyt rozbudowany i niedopasowany do ich możliwości program
nie ma sensu wdrażania. Zawsze przy
tworzeniu nowych agend, czy propozycji nowych przedsięwzięć, należy
zadać sobie pytanie, jaką wartość
dodaną ma to dla członków i dla stowarzyszenia oraz ile to
kosztuje. Nie ma sensu, z nielicznymi wyjątkami, konkurowanie z przemysłem, uczelniami wyższymi czy instytutami.
W naszym przypadku Stowarzyszenie Elektryków Polskich
powinno w większości kontynuować obecne projekty oraz
znaleźć nowe obszary działania, w których działalność
przyczyni się do rozwoju przemysłu elektrotechnicznego,
elektroenergetyki, telekomunikacji i innych działów szeroko
rozumianej elektrotechniki, elektroniki, informatyki i energetyki. Innym aspektem jest działalność komercyjna, która jest
niezbędna, aby zabezpieczyć finanse na działalność SEP.
•

Czy mógłby Kolega przybliżyć Czytelnikom swoją osobę?
Urodziłem się w województwie warmińsko-mazurskim.
Uczęszczałem do Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Bartoszycach, w roku 1965 przystąpiłem do matury. W tym samym
roku rozpocząłem studia na Politechnice Gdańskiej na Wydziale Elektrycznym. Pięć i pół roku później uzyskałem tytuł mgr.
inż. elektryka, specjalność elektrownie i gospodarka elektro-
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energetyczna. Pracę zawodową rozpocząłem jako stypendysta w branży
energetyki zawodowej, w dziedzinie,
w której pracowałem aż do emerytury.
Szybko awansowałem na znaczące
stanowiska, wymagające ode mnie
nie tylko wiedzy technicznej, ale także
umiejętności kierowniczych. Pełniłem
funkcję Dyrektora Technicznego w Zakładzie Energetycznym Elbląg, Prezesa Zarządu – Dyrektora Generalnego
Elektrociepłowni Wybrzeże. Uważam,
że pod moim kierownictwem przedsiębiorstwa te odnosiły sukcesy.
W życiu prywatnym jestem ojcem dwóch synów, mam trzech wnuków, z których jeden jest studentem
Politechniki Gdańskiej. W 1995 roku
po dziesięciu latach ciężkiej choroby
zmarła moja żona.
•
Kiedy rozpoczęła się działalność Kolegi w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich?
Do Stowarzyszenia Elektryków
Polskich wstąpiłem na V roku studiów, w styczniu 1970 roku.
Ze Stowarzyszeniem jestem związany już prawie 50 lat. Jako
młody inżynier aktywnie działałem w Elblągu. Byłem członkiem
grupy założycielskiej Oddziału Elbląskiego SEP, później jego
wiceprezesem i prezesem. Po przejściu na emeryturę w 2009
roku kandydowałem na funkcję prezesa Oddziału Gdańskiego
SEP. Zostałem wybrany i pełniłem tę funkcję przez 2 kadencje.
Jestem dumny z tego, że Oddział Gdański ma tak dobrą opinię
i to nie tylko wśród członków działających w Oddziale.
•

Dlaczego zdecydował się Kolega kandydować na funkcję prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich?
Swoją kandydaturę zgłosiłem – zainspirowany przez
Członka Honorowego SEP prof. Jacka Mareckiego, prezesa
Oddziału Gdańskiego SEP w latach 1978-1981, członka Polskiej Akademii Nauk – właściwie ostatniego dnia. W związku
z tym, że na funkcję prezesa kandyduje tylko jedna osoba,
postanowiłem kandydować w ramach zdrowej rywalizacji,
dając tym samym Delegatom możliwość wyboru.
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•

Jakie cechy i umiejętności uzyskane przez pełnienie
różnych stanowisk kierowniczych mogą być przydatne
podczas pełnienia przez Kolegę funkcji prezesa Stowarzyszenia Elektryków Polskich?
W swojej karierze zawodowej pełniłem wiele różnych
funkcji. Mam doświadczenie w zarządzaniu dużymi firmami
oraz organizacjami pozarządowymi. Zaangażowałem się
w działalność organizacji pracodawców na szczeblu lokalnym jak i krajowym, pełniąc funkcje prezesa lub wiceprezesa, no i oczywiście w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich.
Dało mi to możliwość obserwacji i dogłębnej analizy polskiej gospodarki i rozwiązywania różnych problemów. Moje
duże doświadczenie menedżerskie wynika również z faktu,
że pełniłem funkcję przewodniczącego lub wiceprzewodniczącego rady nadzorczej w kilku spółkach akcyjnych
oraz przez osiem lat byłem członkiem komisji trójstronnej
w branży energetyki zawodowej. Różnorodny charakter
pracy, wiedza pozyskana z wielu źródeł oraz umiejętność
zarządzania wiedzą innych powoduje, że nie obawiam się
podjęcia funkcji kierowania tak dużą i prężnie działającą organizacją, jaką jest SEP.
•

Jakie wartości najbardziej ceni Kolega w SEP?
SEP jest organizacją już prawie stuletnią. Działa
w zasadzie nieprzerwanie, nie pomijając okresu wojny czy
przemian politycznych. W biegu tych wszystkich lat Stowarzyszenie było i jest nadal przede wszystkim organizacją zrzeszającą przyjaciół, dającą swoim członkom możliwość rozwoju wiedzy naukowej, technicznej. Osobiście
dla mnie dużą wartością SEPu jest apolityczność w ciągu prawie stu lat działalności. Jest to organizacja skupiona na działalności zawodowej, szerząca doświadczenia,
wiedzę i unikająca niepotrzebnych podziałów. Dużą wartością jest dla mnie także zaangażowanie studentów w kołach SEP. Liczne propozycje projektów i działań z ich strony
spotykają się z moim uznaniem.
Mam nadzieję, że większość z nich będzie kontynuować swoją działalność w SEP po studiach podczas pracy
zawodowej.
•

Jak SEP przygotował się do swojego jubileuszu
100-lecia?
Przygotowania trwają od dawna. Jeszcze w 2014 roku,
pod koniec poprzedniej kadencji powołany został Komitet
Organizacyjny 100-lecia SEP z kolegą Janem Strzałką na
czele. Wiele razy dyskutowaliśmy o programie obchodów
na zebraniach Rady Prezesów. Solidarnie wpłaciliśmy na
fundusz 100-lecia po 10 zł od każdego członka. Program
obchodów został zatwierdzony na Nadzwyczajnym Walnym
Zjeździe Delegatów SEP w czerwcu 2017 roku w Warszawie. Prace cały czas trwają, ale czasu pozostało już niewiele
i będą kontynuowane. Bezpośrednio po Zjeździe w Poznaniu czeka nas okres wytężonej pracy.
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•

Wracając do spraw młodzieżowych, dlaczego tak chętnie współpracował Kolega ze studentami?
SEP zawsze współpracował ze studentami uczelni
wyższych, jednak zakres ten był ograniczony. W momencie
rozpoczęcia pełnienia funkcji prezesa Oddziału postanowiłem, że jednym z moich celów będzie zwiększenie liczby
członków poniżej 30 roku życia oraz ich aktywizacja. Miałem okazję wspierać studentów w organizacji wydarzeń, takich jak Walne Zgromadzenie EURELU (General Assemble),
Gdańskie Dni Elektryki, Young Electric Summit, wyjazdów
naukowo-integracyjnych i innych. Dla studentów jest to szansa na kształtowanie umiejętności organizacyjnych,
pracy w grupie i niejednokrotnie pierwsza możliwość udziału w przedsięwzięciu wymagającym od
nich dużej odpowiedzialności i zaangażowania.
W podziękowaniu na zakończenie mojej kadencji
otrzymałem od studentów
statuetkę, która zajmuje
w moim domu honorowe
miejsce. Naszą współpracę oceniam bardzo pozytywnie.

•

Jak wyglądała sytuacja Kolegi podczas zmian politycznych?
Po ogłoszeniu stanu wojennego w Elblągu w największej firmie, jaką był Zamech, wyrzucono wszystkich działaczy Solidarności. W Zakładzie Energetycznym Elbląg za
moją akceptacją (byłem wtedy dyrektorem technicznym)
stworzyliśmy brygadę dekarzy. Pracowali w niej sami działacze Solidarności. Była to ciężka i niebezpieczna praca, jednak mieli oni możliwość zarobić na utrzymanie rodzin. Gdy
SB przychodziło do mnie i pytało, czy wiem, kto tam pracuje,
odpowiadałem: tak wiem, ale oni z czegoś muszą żyć. Uważam, że nie brakowało mi odwagi cywilnej.
Gdy byłem Dyrektorem Elektrociepłowni Wybrzeże sytuacja wyglądała podobnie. Na obiektach Elektrociepłowni
Wybrzeże główny front robót wysokościowych miała Spółdzielnia Świetlik założona przez śp. Maćka Płażyńskiego,
pracowała w niej prawie cała gdańska opozycja. Prace również były bardzo niebezpieczne, ale dawały możliwość przyzwoitej egzystencji. Po przemianach politycznych utrzymywałem kontakt z wieloma tymi osobami, szczególnie bliski
właśnie z Maćkiem Płażyńskim.
Ciekawiło mnie jak służby specjalne podchodziły do
mnie, dlatego w 2005 roku wystąpiłem do IPN o samolustrację i o udostępnienie mi moich teczek. Trwało to około
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dwóch lat, by dokładnie sprawdzić wszystkie dokumenty
w Bydgoszczy, Gdańsku, Elblągu i Warszawie. Zostałem powiadomiony, że otrzymałem status osoby rozpracowywanej
(czyli pokrzywdzonej) w Elblągu i Gdańsku.
Do tej pory w miejscach, gdzie pełniłem funkcje kierownicze jestem mile witany przez ludzi, z którymi pracowałem.
W Elektrociepłowniach Wybrzeże pracowało około 2500
osób i bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć ich szacunek i uznanie.
•

Jakie zmiany i kierunki rozwoju chciałby Kolega wprowadzić w Stowarzyszeniu Elektryków Polskich?
Chciałbym podejść do niektórych spraw zupełnie inaczej niż obecnie. Pierwszą sprawą jest negatywna atmosfera, która powstała w Stowarzyszeniu po Zjeździe w Szczecinie w 2014 roku.
W moim odczuciu w Stowarzyszeniu pojawiają się także niepokojące objawy nadmiernej centralizacji. Uważam,
że należałoby ponownie rozważyć, ile kompetencji należy
do jednostki centralnej, a ile do oddziałów. Stowarzyszenie
Elektryków ma wiele oddziałów, niektóre z nich są bardzo
małe i czasami mają problemy z finansami. Rolą centrali jest
pomagać tym oddziałom, które chcą działać samodzielnie.
Uważam także, że temat powinien zostać przedyskutowany
na Radzie Prezesów.
Stowarzyszenie Elektryków Polskich powinno w sposób aktywny, wykorzystując swoje możliwości, działać
w kierunku zmiany prawa energetycznego w taki sposób,
aby uporządkować sprawy komisji kwalifikacyjnych. To bardzo ważne dla polskiej elektryki, bezpieczeństwa pracowników pracujących przy instalacjach elektrycznych i zarazem
odpowiedzialne zadanie dla nowych władz Stowarzyszenia
Elektryków Polskich.
Chciałbym także wzmocnić rolę wiceprezesów i sekretarza generalnego. Lider, myślę tu o prezesie SEP, powinien
nadawać kierunek ich pracy, kierować ich umiejętnościami
i budować ich pozytywny wizerunek, który ma bezpośrednie przełożenie na pracę osób im podlegających. Nie może
być tak, że na posiedzeniach sekretarz generalny jest praktycznie niewidoczny. W ostatniej kadencji w ciągu czterech
lat mamy już czwartego sekretarza generalnego, co nie pozwala na pełne wdrożenie i realizację zadań. Na świecie,
w innych organizacjach tego typu, sekretarz generalny pełni
bardzo istotną rolę. Sekretarz jako „dyrektor wykonawczy”
powinien mieć jasno określony zakres kompetencji, a jeśli
w jakimś zakresie przeszkadza statut, to trzeba wprowadzić
w nim korektę.
Następnym problemem jest niepotrzebne ograniczanie roli Rady Prezesów. Uważam, że zakres uprawnień Rady Prezesów nie powinien być dalej ograniczany,
a jej rola powinna wrócić do pierwotnych założeń, kiedy była ona tworzona. Rada Prezesów, poza integracją
środowiska, ma za zadanie przekazywanie doświadczeń
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między sobą przez prezesów poszczególnych oddziałów.
Spotkania Rady powinny zostać przekształcone w swego
rodzaju forum dyskusyjno-doradcze. Na przykład na każdej Radzie Prezesów przedyskutowane mogłyby zostać
2 problemy, w ciągu roku ok. 6 problemów, co pozwoliłoby na analizę bardzo dogłębną i wartościową. Proponuję także, aby kadencja dziekana Rady Prezesów została
przywrócona do okresu czterech lat. Jest to niezbędne
do efektywnego zarządzania tym statutowym organem.
Ostateczną decyzję w tej sprawie należy pozostawić prezesom oddziałów.
Na podstawie własnego doświadczenia z pracy w innych organizacjach uważam, że konieczne jest wprowadzenie nowoczesnych sposobów komunikacji pomiędzy
członkami SEP i jednostkami organizacyjnymi Stowarzyszenia. Pozwoliłoby to na znaczne oszczędności poprzez
ograniczenie funduszy wydawanych na delegacje oraz
zwiększenie efektywności i częstotliwości kontaktów. Informując delegatów e-mailem o zamiarze kandydowania na
funkcję prezesa SEP udostępniłem numer mojego telefonu komórkowego. Stały kontakt prezesa SEP z członkami
Stowarzyszenia to niezwykle ważny element zarządzania
organizacją.
Do działalności potrzebne są fundusze. Nie podoba
mi się, że Oddziały płacą coraz większe opłaty dla centrali.
Odpisy powinny być ustabilizowane na niższym poziomie,
na przykład takim jak w roku 2015. Uważam, że powinno
się podjąć działania zmierzające do racjonalizacji wydatków i zwiększenia przychodów. Wydatki można ograniczyć
poprzez reorganizację sposobu zarządzania oraz działania oszczędnościowe. Natomiast źródłem zwiększonych
przychodów może być skuteczne pozyskiwanie przez Biuro SEP projektów krajowych i międzynarodowych, dotacji
celowych, a także dywidenda z przekształconych w spółki kapitałowe istniejących agend gospodarczych SEP po
ich dokapitalizowaniu. Uważam, że w przekształconych
spółkach należy dążyć, żeby SEP miał min. 50% akcji lub
udziałów.
•

Czego życzyć Koledze?
Merytorycznej dyskusji na Zjeździe przebiegającej
w koleżeńskiej, prawdziwie stowarzyszeniowej atmosferze.
Wygranych wyborów oraz dużej liczby członków chętnych do pracy społecznej, bo od tego zależy mój sukces
osobisty, a przede wszystkim sukces całego Stowarzyszenia
Elektryków Polskich.

Rozwinięcie tematów poruszonych w niniejszym wywiadzie jest możliwe poprzez bezpośredni kontakt z Waldemarem Dunajewskim:
telefon: +48 602 256 404,
e-mail: wdunajewski@op.pl

www.spektrumsep.eu

15

