
  



 

 

Szanowni Państwo, Koleżanki i Koledzy! 

Mamy do czynienia z prawdziwą rewolucją w dziedzinie transportu 

publicznego oraz indywidualnego. Według planów rządu do końca 2020 r. 

ma powstać ok. 6 tys. punktów ładowania energii elektrycznej oraz 400 punktów 

ładowania dużej mocy, a także 70 punktów tankowania CNG, rozmieszczonych 

w 32 aglomeracjach miejskich i na obszarach gęsto zaludnionych. Do 2028 roku 

po polskich drogach ma się poruszać blisko 3 tys. autobusów elektrycznych. 

Te dane pokazują, że głównym obszarem działania wielu młodych inżynierów 

będzie właśnie elektromobilność. 

Pragnąc sprostać wyzwaniom XXI wieku Wydział Elektryczny Politechniki 

Poznańskiej otworzył studia o charakterze praktycznym związane z tymi 

zagadnieniami, na których studenci mają szansę dołożyć własną cegiełkę do 

zbudowania nowoczesnej, efektywnej energetycznie i niezakorkowanej Polski.  

Z tych powodów XXI ODME powinno odbyć się w Poznaniu pod hasłem: 

„Elektromobilność i efektywne zarządzanie energią elektryczną – 

wyzwania dla młodych elektryków na nowe 100 lat”. 

Od elektromobilności nie ma już odwrotu. Świadomość tego, co czeka 

nas w przyszłości pozwoli lepiej przygotować się na nadchodzące czasy. Podczas 

XXI ODME w Poznaniu pragniemy przedstawić istniejące rozwiązania i obecnie 

obrane kierunki rozwoju, a także zastanowić się nad możliwymi alternatywami 

dla problematycznych zagadnień elektromobilności. Chcemy także zwrócić uwagę 

na konieczne zmiany w systemie zarządzania energią elektryczną, które trzeba 

wprowadzić aby dostosować polski system do zmieniającego się świata 

i ewoluujących potrzeb konsumenckich. 

W imieniu Akademickiego Koła SEP przy Politechnice Poznańskiej wyrażam 

wielką nadzieję, że w 2019 roku spotkamy się w Poznaniu! 

 

Łączę wyrazy szacunku 

 

 

Jakub Głuchowski 

Prezes Akademickiego Koła SEP 

przy Politechnice Poznańskiej 

  



Program XXI Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka 

w Poznaniu 

 

 

CZWARTEK, 7 LISTOPADA 2019: 

09:00-10:00 Rejestracja 

10:00-12:00 Uroczyste rozpoczęcie XXI ODME połączone z wykładem 

inauguracyjnym „Elektromobilność i efektywne zarządzanie 

energią elektryczną – wyzwania dla młodych elektryków na 

nowe 100 lat” 

12:15-14:30 Wykłady tematyczne połączone z prezentacją partnerów 

14:45-15:45 Obiad 

16:00-17:00 Spotkanie z Prezesem SEP - debata 

17:15-17:45 Zakwaterowanie w hotelu 

18:00-18:30 Liga Elektryków - Quiz 

18:30-21:00 Spotkanie SRK 

po 21:00 Kolacja + integracja 

 

PIĄTEK, 8 LISTOPADA 2019: 

08:00-09:45 Śniadanie 

10:30-14:30 Panele, warsztaty, szkolenia  

14:45-15:30 Obiad 

15:45-16:30 Pobyt w hotelu 

16:45-20:00 Liga elektryków – część sportowa 

20:30-21:00 Kolacja  

od 21:30 Integracja 

 

SOBOTA, 9 LISTOPADA 2019: 

08:00-09:45 Śniadanie 

10:30-14:30 Wycieczki 

14:45-15:45 Obiad 

16:00-17:30 Liga elektryków – finały 

19:00-03:00 Bankiet kończący XXI ODME 

 

NIEDZIELA, 10 LISTOPADA 2019: 

09:00-11:00 Śniadanie 

po 11:00 Wykwaterowanie, zwiedzanie miasta (dla chętnych) 

  



Proponowana tematyka szkoleń i warsztatów 

 

UMIEJĘTNOŚCI MIĘKKIE: 

 Jak dobrze kierować grupą ludzi? 

 Jak zaprezentować się podczas rozmowy o pracę? 

 

WARSZTATY PRAKTYCZNE: 

 Szkolenie z obsługi mierników firmy Sonel. 

 Szkolenie z zakresu profesjonalnych rozwiązań automatyki przekaźnikowej 

dla przemysłu i obiektów kubaturowych firmy Finder Polska. 

 Technologia Sunlike – bezpieczne dla zdrowia oświetlenie LED, wysoka 

jakość światła dla przemysłu; jak porównać oprawy LED na podstawie 

parametrów technicznych i wyników badań laboratoryjnych. 

 Ochrona odgromowa z zastosowaniem piorunochronów z wczesną emisją 

lidera (GROMOSTAR) 

 

 

 

  



Proponowane wycieczki 

 

 

Zajezdnia tramwajowa Franowo 

 

 
 

 

 

Elektrociepłownia Karolin 

 

 
 

  



 

 

 

Brama Poznania 

 

 
 

 

 

Rogalowe muzeum Poznania 

 

 
  



Główne miejsca wydarzeń 

 

MIEJSCE WYKŁADÓW: 

 

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej 

 
 

 

 

 

 

 

  



BANKIET: 

 

 

Centrum Wykładowe Politechniki Poznańskiej 

 
 

 

 

 

 

 
  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

  



LIGA ELEKTRYKÓW: 

 

Hala Sportowa Politechniki Poznańskiej 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

Wirtualna wycieczka po Hali Sportowej Politechniki Poznańskiej 

dostępna jest pod adresem: http://www.interaktywnapodroz.pl/pp/ 

  



MIEJSCE ZAKWATEROWANIA: 

 

 

Hotel Focus Poznań 

 

  



 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
  



NA MAPIE: 

 

Najważniejsze miejsca   

 

 

Atrakcje  

 
  

Dworzec Poznań Główny - Politechnika Poznańska (ok. 3,5 km) 
Politechnika Poznańska - Hotel Focus (ok. 700 m) 

Hotel Focus - Dworzec Poznań Główny (ok. 2,6 km) 



 

Komitet Organizacyjny 

 

Jakub Głuchowski 

Prezes koła 

Student piątego roku elektrotechniki. Przewodniczący 

Akademickiego Koła SEP nr 7 przy Politechnice Poznańskiej 

oraz członek Zarządu Oddziału Poznańskiego SEP. 

Przewodniczący Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Jeden z 

głównych organizatorów Poznańskiego Dnia Elektryka. 

Organizator wielu szkoleń i wycieczek. Interesuje się 

motoryzacją, nowinkami technicznymi oraz wschodnimi 

sztukami walki. Współtwórca kanału AK SEP na YouTube.  

 

 

 

Karolina Świt 

Wiceprezes koła 

Absolwentka kierunku elektrotechnika. W kole od 4 lat, obecnie 

jako wiceprzewodnicząca. Działa na wielu płaszczyznach m.in. 

organizacja i przeprowadzenie rekrutacji, organizacja kursów i 

szkoleń np. czterodniowy kurs przygotowujący do egzaminu  

na uprawnienia w zakresie eksploatacji o napięciu nie wyższym 

niż 1 kV, organizacja spotkań integracyjnych dla członków koła 

oraz spotkań wigilijnych, pomysłodawczyni i opiekunka tablicy 

koła w łączniku Wydziału Elektrycznego. 

 

 

 

Adam Sakowski 

Sekretarz koła 

Absolwent kierunku elektrotechnika, w kole od 2 lat, obecnie 

w roli sekretarza. Organizator szkoleń, uczestnik wielu 

konferencji, zawsze chętny do pomocy we wszystkich akcjach 

organizowanych przez koło. Poza nim członek IAESTE gdzie 

wspiera wymianę praktyk międzynarodowych oraz cykl 

warsztatów  inżynierskich. Wielokrotnie brał udział 

w różnorakich wolontariatach. W wolnych chwilach wielbiciel 

filmów, seriali oraz gry na gitarze basowej. 

 



Karol Kaczmarek 

Skarbnik koła 

Student czwartego roku elektrotechniki, skarbnik koła, 

pomysłodawca i organizator Poznańskiego Dnia Elektryka. 

Twórca strony internetowej www.aksep.put.poznan.pl. Lubi 

dać upust swojej kreatywności tworząc grafiki dla koła. Członek 

grupy projektowej. Jego motto brzmi: "prawdziwymi 

ograniczeniami są tylko ludzka wyobraźnia i prawa fizyki". 

 

 

 

Lidia Kawka 

Członek koła 

Studentka czwartego roku energetyki. Aktywny członek 

Akademickiego Koła SEP nr 7 przy Politechnice Poznańskiej. 

Czynnie pomagała podczas organizacji Poznańskiego Dnia 

Elektryka. W wolnym czasie zajmuje się fotografią cyfrową 

i analogową oraz obróbką graficzną. Autorka wielu fotorelacji, 

prowadzi także własny profil na Instagramie, gdzie można 

zobaczyć próbkę jej umiejętności. 

 

 

Ewelina Prusaczyk 

Członek koła 

Studentka czwartego roku energetyki. W Akademickim Kole 

SEP od roku, zawsze tam gdzie coś się dzieje, zawsze z 

wyciągniętą pomocną dłonią. Czynnie pomagała przy 

organizacji Poznańskiego Dnia Elektryka oraz przy Walnym 

Zjeździe Delegatów SEP. Do tego miłośniczka podróży, 

literatury i jazzu. 

 

 

Artur Wielewski 

Członek koła 

Student piątego roku elektrotechniki, aktywny członek koła 

od dwóch lat. Poza uczestnictwem w konferencjach, 

działalnością organizacyjną oraz angażowaniem się w bieżące 

sprawy koła jest pomysłodawcą i przewodniczącym grupy 

projektowej. W wolnych chwilach prowadzi kanał AK SEP 

w serwisie YouTube. 

  



Michał Zaniewski 

Członek koła 

Student czwartego roku energetyki. Od ponad roku aktywny 

członek Akademickiego Koła SEP. Czynnie pomagał przy 

organizacji dwóch edycji Poznańskiego Dnia Elektryka oraz 

XXXVIII Walnego Zjazdu Delegatów SEP. Zawodnik 

brazylijskiego jiu-jitsu, miłośnik biegów długodystansowych 

oraz recenzent komiksów. 

 

 

 

Kamila Szatkowska 

Członek koła 

Studentka piątego roku elektrotechniki. W Akademickim Kole 

SEP nr 7 przy Politechnice Poznańskiej aktywnie bierze udział 

od roku. Uczestniczy w organizacji wielu szkoleń, kursów oraz 

wydarzeń takich jak: kurs na uprawnienia eksploatacyjne do 1 

kV, Poznański Dzień Elektryka, bądź też Walny Zjazd 

Delegatów. Organizuje spotkania integracyjne dla członków 

koła i uczestniczy w międzymiastowych konferencjach. 

Zajmuje się promocją koła w social mediach - prowadzi konto AK SEP na 

Instagramie. Uśmiechnięta, pełna energii, ma mnóstwo świeżych pomysłów. Lubi 

aktywnie spędzać wolny czas. 

 

Aleksandra Kopciowska 

Członek koła 

Studentka czwartego roku energetyki. W Akademickim Kole 

SEP nr 7 przy Politechnice Poznańskiej działa aktywnie od roku, 

gdzie uczestniczy w seminariach, szkoleniach, a także pomaga 

w organizacji wycieczek i Poznańskiego Dnia Elektryka.  W 

wolnych chwilach pasjonatka podróży, zdrowego stylu życia i 

jazdy na rowerze. 

 

 

Tomasz Chojnacki 

Członek koła 

Student czwartego roku na kierunku elektrotechnika o profilu 

praktycznym na specjalności sieci i automatyka 

elektroenergetyczna. Członek AK SEP przy PP od dwóch lat. 

Członek grupy projektowej działającej przy kole. Interesuje się 

zagadnieniami związanymi z jakością energii elektrycznej. 

Miłośnik gotowania. W wolnych chwilach zajmuje się 

streamowaniem na swoim kanale na twitch.tv. 



Rekomendacje 

   



 


