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Ukończył Wydział Elektryczny Politechniki Śląskiej w 1970 roku. Stopień doktora uzyskał w 1974 roku, a 
doktora habilitowanego w 1979. Od 1987 roku profesor tytularny. W 1997 roku mianowany na 
stanowisko profesora zwyczajnego w Politechnice Śląskiej. 
 
W latach 1990-1995, urlopowany w Politechnice Śląskiej, współtworzył i realizował (na stanowisku 
pierwszego prezesa Polskich Sieci Elektroenergetycznych) reformę polskiej elektroenergetyki, której 
istotą było przełamanie monopolu technicznego (sieciowego) za pomocą decentralizacji organizacyjnej i 
zastosowania zasady TPA (Third Party Access). W tym czasie równolegle współtworzył i realizował 
koncepcję odłączenia polskiego systemu  elektroenergetycznego od systemu POKÓJ (ZSRR i kraje Europy 
Środkowej) i połączenia z systemem zachodnioeuropejskim (UCPTE/UCTE) w wyniku którego Polska stała 
się równoprawnym partnerem w obszarze najważniejszej europejskiej infrastruktury technicznej. 
 
Funkcje pełnione w okresie realizacji reformy elektroenergetyki i przełączenia systemu 
elektroenergetycznego: Przewodniczący organizacji CENTREL utworzonej w 1992 roku, skupiającej 
przedsiębiorstwa przesyłowe lub wytwórczo-przesyłowe Polski, Węgier, Republiki Czech i Słowacji (1994-
1995). Dyrektor wykonawczy UNIPEDE jako reprezentant państw Europy Środkowej i Wschodniej(1995). 
Członek takich organizacji międzynarodowych jak: Komitet Energetyczny w Komitecie Gospodarczym 
Europy ONZ – Genewa, WEC – Londyn, CIGRE – Paryż (1988-1995). 
 
U ministra finansów – wicepremiera Leszka Balcerowicza – był doradcą ds. całego kompleksu paliwowo – 
energetycznego, w szczególności dla elektroenergetyki, gazownictwa i i ciepłownictwa (1998-2000). 
Współpracował z ministrem gospodarki – wicepremierem Jerzym Hausnerem (2003-2004) – na rzecz 
sformułowania polskiej doktryny bezpieczeństwa energetycznego. 
 
Działa na rzecz konwergencji sektorów w kompleksie paliwowo – energetycznym oraz na rzecz integracji 
usług infrastrukturalnych w gminach. W okresie od 1995 roku współtworzył i współzarządzał kolejno 
czterema małymi, innowacyjnymi firmami. Prowadzi badania w zakresie uwarunkowań przejścia 
energetyki postidustrialnej w nowy etap rozwojowy, charakterystyczny dla społeczeństwa wiedzy, który 
nazywa synergetyką. Koncentruje się  w szczególności na szansach Polski wynikających z realizacji celów 
Pakietu 3x20 oraz Mapy Drogowej 2050. 
 
Jest autorem/współautorem 10 książek, monografii, skryptów, w szczególności: autorem książki „Modele 
probabilistyczne w sieciach elektroenergetycznych”, WNT ,Warszawa 1991; redaktorem i głównym 
autorem monografii „Bezpieczeństwo elektroenergetyczne w społeczeństwie postprzemysłowym na 
przykładzie Polski”, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice 2009; autorem monografii „Energetyk 
rozproszona. Od dominacji energetyki w gospodarce do zrównoważonego rozwoju, od paliw kopalnych do 
energii odnawialnej i efektywności energetycznej”, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki, Warszawa 
2011. 

Nie prowadzi działalności konkurencyjnej do działalności emitenta i nie jest wspólnikiem konkurencyjnej 
spółki cywilnej lub osobowej  albo członkiem organu spółki kapitałowej lub członkiem organu 
jakiejkolwiek konkurencyjnej osoby prawnej. 

Nie figuruje w rejestrze dłużników niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy z o Krajowym 
Rejestrze Sądowym. 

 

 


