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Członek Honorowy Stowarzyszenia Elektryków Polskich 

Kazimierz JAGIEŁA 

                                                                                              
 

Urodzony 10 marca 1949 r. w Częstochowie 
 
Wykształcenie:     wyższe techniczne 
Tytuł / stopień naukowy (zawodowy):  prof. dr hab. inż.  
Miejsce pracy, stanowisko  Politechnika Częstochowska 
Rok wstąpienia do SEP   1972 
 
Posiadane odznaczenia i wyróżnienia: 
 
 Państwowe: Nagroda Ministra Edukacji Narodowej, Złoty Krzyż Zasługi. 
 Resortowe, regionalne: Nagrody JM Rektora PCz, ZO ZNP, SO Zasłużony dla Energetyki, Medal Komisji 

Edukacji Narodowej. 
 SEP: Zł HO SEP, Zasłużony Senior SEP, Medale SEP (5), Nagrody w konkursie im. M. Pożaryskiego, 
 NOT: Zł HO NOT.  
 
Pełnione funkcje w działalności stowarzyszeniowej:  

Kol. Kazimierz Jagieła wstąpił do Stowarzyszenia Elektryków Polskich w roku 1972. Od początku swojej pracy 
zawodowej aktywnie uczestniczył w życiu stowarzyszeniowym, początkowo w Kole SEP Politechniki 
Częstochowskiej a następnie w Komisji Młodzieży Oddziału Częstochowskiego SEP. Był sekretarzem 
naukowym kilku konferencji  organizowanych przez Oddział Częstochowski SEP w latach osiemdziesiątych 
XX wieku. Już wówczas, dzięki osobistym kontaktom z przedstawicielami regionalnego przemysłu, był znany 
nie tylko z działalności naukowo-technicznej ale również działalności w ruchu Stowarzyszenia Elektryków 
Polskich. Po obronie pracy doktorskiej był wielokrotnie zapraszany na odczyty techniczne poświęcone 
nowoczesnym układom napędowym organizowane przez SEP, SWP oraz SITPH. W latach od 1984 do 1990 
został dwukrotnie wybrany na trzyletnie kadencje prezesa Oddziału Częstochowskiego SEP. Wówczas na 
swej drodze spotkał się Prezesem Jackiem Szpotańskim, który był pomysłodawcą i realizatorem hasła 
"Stowarzyszenie Elektryków Polskich stowarzyszeniem przyjaciół". Idea przyjaźni i życzliwości towarzyszyła i 
towarzyszy Kol. Kazimierzowi Jagiele w Jego pracy społecznej na rzecz członków SEP. Po dwukrotnej 
kadencji prezesa, w latach od 1990 do 1998 a następnie od 2011 do 2014 roku pełnił funkcję wiceprezesa 
Oddziału SEP, aktywnie uczestnicząc we wszelkich działaniach organizacyjnych, również w latach od 1998 
do 2011 gdzie był członkiem Zarządu Oddziału Częstochowskiego SEP. Na początku lat dwutysięcznych Kol. 
Kazimierz Jagieła z ramienia Oddziału Częstochowskiego SEP był członkiem m.in. Centralnej Komisji 
Energoelektroniki. Wielokrotnie był delegatem na Walne Zjazdy Stowarzyszenia Elektryków Polskich, brał 
udział w różnych konferencjach organizowanych przez macierzysty oddział lub władze centralne. W dniu 
03.03.2014 w czasie obrad Walnego Zjazdu Delegatów Oddziału SEP w Częstochowie został ponownie, w 
swej karierze po raz trzeci, wybrany na funkcję prezesa Oddziału Częstochowskiego SEP. Na Zjeździe SEP 
w Szczecinie w czerwcu 2014 roku zostaje powołany w skład Zarządu Głównego SEP. W ramach działalności 
ZG SEP kieruje Centralną Komisją Szkolnictwa Elektrycznego. W obecnej kadencji w Oddziale 
Częstochowskim pod kierunkiem Kol. Prezesa Kazimierza Jagieły do ważnych wydarzeń zaliczyć należy: 
zmianę lokalu SEP pod kątem zabezpieczenia właściwych warunków do przeprowadzania szkoleń i 
egzaminów, aktywną współpracę z firmami, Wydziałem Elektrycznym PCz oraz średnimi szkołami 
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zawodowymi, organizacją spotkań noworocznych, aktywizacją pracy kół SEP-owskich poprzez organizację 
szkoleń i seminariów, organizację Rady Prezesów, współudział w organizacji  i patronacie konferencji oraz 
spotkań technicznych. K. Jagieła jest również członkiem Zarządu JT NOT w Częstochowie. 
 
Osiągnięcia naukowo-dydaktyczne, zawodowe w pracy na rzecz szeroko rozumianej elektryki / 
SNT:  
 
Staż pracy: Kazimierz Jagieła po ukończeniu Licem im. H. Sienkiewicza w Częstochowie, w roku 1967 
rozpoczął studia na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej, który skończył przed 
przewidzianym terminem 27.10.1972 roku uzyskując dyplom magistra inżyniera elektryka. Jeszcze przed 
obroną pracy dyplomowej zostaje zatrudniony w charakterze nauczyciela przedmiotów Zawodowych w 
Technikum Hutniczym w Częstochowie a od 01.12.1972 roku rozpoczyna jako asystent stażysta pracę 
naukowo-dydaktyczną na Wydziale Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Kolejno w Politechnice 
Częstochowskiej awansuje na starszego asystenta a następnie adiunkta po obronie pracy doktorskiej w dniu 
09.06.1978 na Wydziale Elektrotechniki, Automatyki i Elektroniki AGH w Krakowie. Będąc adiunktem 
wykonywał wiele prac wdrożeniowych dla przemysłu regionu częstochowskiego zwłaszcza dla potrzeb Huty 
Częstochowa pełniąc przez prawie dwadzieścia lat funkcję doradcy technicznego z zakresu elektroenergetyki 
przemysłowej. W obszarze działalności naukowej prowadził badania z zakresu automatyki napędu i 
automatyzacji procesów przemysłowych publikując swoje prace w czasopismach oraz materiałach konferencji 
krajowych i zagranicznych. W roku 1987 odbywa staż naukowy w VUB Bruxelles w Katedrze Elektroniki 
Przemysłowej Mocy. Od 01.09.1993 do 31.08.1999 pełni funkcję prodziekana ds. nauczania na Wydziale 
Elektrycznym Politechniki Częstochowskiej. Z początkiem listopada 1993 roku powierzono mu funkcję 
organizatora i kierownika Zakładu Energoelektroniki i Automatyzacji  Procesów Przemysłowych Instytutu 
Elektroniki i Systemów Sterowania Wydziału Elektrycznego Politechniki Częstochowskiej, którą pełnił do 
30.09.1999 roku. W tym czasie pełniąc funkcje dydaktyczne oraz społeczne w Oddziale Częstochowskim 
SEP przygotowuje rozprawę habilitacyjną pt. "Sterowany częstotliwościowo napęd asynchroniczny 
hutniczych linii transportowych", która zostaje obroniona na Wydziale Elektromechanicznym Politechniki  
Lwowskiej. Decyzją Uchwały Wyższej Komisji Atestacyjnej Ukrainy w dniu 10.03.1999 roku Kazimierz Jagieła 
otrzymuje stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych. Od roku 2000 Kazimierz Jagieła 
powołany zostaje na stanowisko profesora Politechniki Częstochowskiej, pełniąc jednocześnie m.in. funkcje 
zastępcy dyrektora Instytutu Modelowania i Automatyzacji Procesów, kierownika Zakładu Automatyzacji 
Procesów oraz kierownika Zakładu Badań Jakości Energii Elektrycznej w Instytucie Elektrotechniki 
Przemysłowej Wydziału Elektrycznego.  Równolegle od 31.8.2005 roku do 28.02.2007 pracuje na drugim 
etacie na stanowisku profesora w Wyższej Szkole Zarządzania Ochroną Pracy w Katowicach pełniąc funkcję 
kierownika Zakładu Nauk Podstawowych. W Politechnice Częstochowskiej zatrudniony jest do 31.08.2015 
roku aczkolwiek rok wcześniej przechodzi na emeryturę. Od października 2015 roku podejmuje pracę 
naukowo-dydaktyczną w Akademii Techniczno - Humanistycznej w Bielsku Białej na stanowisku 
profesora  kierując Zakładem Elektrotechniki i Automatyki.  
 
Publikacje naukowe: W  swym dorobku naukowym posiada 167 publikacji w tym 96 po habilitacji w 
znacznej mierze poświęconych zagadnieniom jakości energii elektrycznej pobieranej przez różne 
odbiory elektroenergetyczne. Jest autorem lub współautorem 196 opracowań dla przemysłu z tego 118 
wdrożeń. Jest stałym recenzentem publikacji w takich czasopismach i materiałach konferencyjnych jak: 
Przegląd Elektrotechniczny, Zeszyty Problemowe Maszyny Elektryczne, Sterowanie w Elektronice i 
Napędzie Elektrycznym, Prace Instytutu Elektrotechniki, Konferencja Energetyki "Innowacje dla 
Energetyki",  Konferencja "International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation" i wielu 
innych. 
 
Osiągnięcia w zakresie kształcenia kadry technicznej/naukowej: Prof. Kazimierz Jagieła wypromował 
trzech doktorów nauk technicznych, 174 inżynierów i magistrów inżynierów elektryków i dziedzin 
pokrewnych. Był recenzentem sześciu prac doktorskich oraz czterech monografii habilitacyjnych.  
 
Działalność w komitetach naukowych konferencji: Był i jest członkiem komitetów naukowych konferencji 
krajowych i zagranicznych takich jak: III Międzynarodowa naukowo-techniczna Konferencja 
"Modelowanie matematyczne w elektrotechnice, elektronice i elektroenergetyce" Lwów 1999,  
Seminaria Techniczne "Problemy Eksploatacji Maszyn i Napędów Elektrycznych" , BOBRME KOMEL, 
Konferencje Energetyki "Innowacje dla Energetyki", IX Konferencja "Zarządzanie Eksploatacją 
Transformatorów" - 2014, Konferencja " Modelowanie i sterowanie procesów elektrotechnologicznych" 
MISPE 2014 - Kielce 2014, Politechnika Świętokrzyska, International School on Nonsinusoidal Currents 
and Compensation, 2015.  
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Staże zagraniczne: Kazimierz Jagieła w czasie swojej 45-letniej pracy zawodowej odbył wiele staży i 
wizyt zagranicznych naukowych i technicznych m.in. w Belgii (Bruksela), w Ukrainie (Politechnika 
Lwowska, Instytut Metalurgiczny w Mariupolu, Kombinat Metalurgiczny w Mariupolu, Donieckij Trubnyj 
Zawod w Doniecku), w Rosji (Moskwa - MEI), w Słowacji (Uniwersytet Techniczny w Koszycach), w 
Niemczech (Siemens - Erlangen, huta Dillingen, Reentsma-Berlin), we Francji (Koksownia w Metz, 
Merlin Gerin w Grenoble), w Czechach (MEZ we Vsetinie, Huta  Vitkovice w Ostrawie), w Szwajcarii 
(Huta Van Roll Kriegsstetten k/ Berna), we Włoszech (ANSALDO w Mediolanie, Huta „Acciaierie 
Ferrero” w Settimo Torinese), w Czechach (Fabryka Drutów w Bohuminie - wykłady w ramach studium 
podyplomowego), w Austrii (Schneider Electric w Wiedniu).  
 
Obszar działalności naukowej prof. Kazimierza Jagieły uzupełniany jest poprzez Jego przynależność 
do Komisji Metrologii PAN i Komisji Energetyki PAN w Katowicach. Prof. K. Jagieła jest członkiem 
PTETiS oraz członkiem Rad Naukowych: Czasopisma „Śląskie Wiadomości Elektryczne" i 
Wydawnictwa „Zeszyty Problemowe – Maszyny Elektryczne” BOBRME KOMEL w Katowicach.  Prof. 
Kazimierz Jagieła posiadając uprawnienia członka rad nadzorczych pełnił w latach 2003 - 2005 funkcje 
członka Rady Nadzorczej Zakładu Energetycznego Częstochowa i przewodniczącego Rady Nadzorczej 
Centrum Informatyki, Telekomunikacji i Automatyki Spółki "ITA" w Częstochowie.  Kol. K. Jagieła jest 
wice przewodniczącym Komisji Egzaminacyjnej Nr 112, jest rzeczoznawcą w pięciu dyscyplinach, 
posiada uprawnienia budowlane do kierowania i nadzoru w zakresie sieci, instalacji i urządzeń 
elektrycznych.  
 


