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Przedmiot działalności i kompetencje 

 

Działalność Instytutu opiera się na prowadzeniu prac naukowo-badawczych i badawczo-
rozwojowych, w tym konstrukcyjnych, projektowo-technologicznych i doświadczalnych 
zmierzających do przygotowania nowych i zmodernizowanych wyrobów w zakresie maszyn 
elektrycznych, doskonalenia metod wytwarzania tych maszyn oraz udział we wdrażaniu 
wyników prowadzonych prac w przemysłowych jednostkach gospodarczych jak również 
wdrażanie tych wyników przez własną działalność produkcyjną.  

Działalność Instytutu obejmuje m. in. : 

 prace projektowo-konstrukcyjne wszystkich odmian silników elektrycznych, 
 ekspertyzy techniczne, audity z zakresu eksploatacji i produkcji maszyn elektrycznych, 
 diagnostykę uszkodzeń, ekspertyzy techniczne, 
 obniżanie poziomu hałasu poniżej 85dB/A/, 
 rekonstrukcję, modernizację i wymianę wirników klatkowych, 
 specjalistyczne badania laboratoryjne i stanowiskowe maszyn elektrycznych,  



 diagnostykę stanu izolacji uzwojeń stojana oraz stanu klatki wirnika silników dużej mocy, 
 produkcję narzędzi dla przemysłu mięsnego, 
 produkcję silników prądu stałego, specjalnych maszyn prądu przemiennego, 
 produkcję prądnic synchronicznych z magnesami trwałymi do elektrowni wiatrowych  

i wodnych, 
 produkcję silników z magnesami trwałymi o regulowanej prędkości obrotowej do zas-

tosowań trakcyjnych i samochodowych, 
 produkcję specjalnych maszyn prądu stałego dla lotnictwa, 
 organizację konferencji z zakresu maszyn i napędów elektrycznych. 

  
  
 
 
 
 
 

Status prawny 

 

instytut badawczy – państwowa osoba prawna 

 

Struktura organizacyjna 

 

struktura organizacyjna oraz zasady działania określone są w statucie Instytutu  
oraz schemacie organizacyjnym wydanym przez Dyrektora Naczelnego 

 

Kierownictwo 

Organami Instytutu są: 

 Dyrektor - dr hab. inż. Jakub Bernatt, prof. KOMEL 

 Rada Naukowa.  

Dyrektor, na zasadzie jednoosobowego kierownictwa, kieruje całokształtem działalności stosownie do 
obowiązujących przepisów prawa i postanowień Statutu Instytutu, zatwierdzonego przez Ministra 
Gospodarki. 

Zastępca Dyrektora ds. Finansowo-Ekonomicznych (Główny Księgowy) – Barbara Gołąbek – 
nadzoruje i koordynuje prace w zakresie księgowo-finansowym oraz kadrowo-płacowym. 

Rada Naukowa jest organem stanowiącym, inicjującym, opiniodawczym i doradczym Instytutu  
w zakresie jego działalności statutowej oraz w sprawach rozwoju kadry naukowej i badawczo-
technicznej. 

 

 



Rekrutacja 

Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL  

ogłasza nabór na stanowisko: 
 

ELEKTROMONTER 
 

WYMAGANIA: 

 znajomość rysunku technicznego; 
 doświadczenie w zawodzie Elektromonter; 
 zdolności manualne; 
 komunikatywność, samodzielność, odpowiedzialność, zaangażowanie; 
 mile widziane uprawnienia SEP do 1kV; 
 mile widziane czynne prawo jazdy kat. B. 

 

Idealnym kandydatem będzie osoba posiadająca znajomość silników elektrycznych oraz 

doświadczenie przy ich montażu. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 CV oraz list motywacyjny; 
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg pracy oraz 

dodatkowe uprawnienia. 
 

OFERUJEMY: 

− stabilne zatrudnienie; 

− ciekawą i rozwojową pracę przy montażu silników, napędów i maszyn elektrycznych, 
w tym napędów do samochodów i pojazdów elektrycznych. 

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.07.2019 r. w Dziale Kadr Instytutu Napędów 
i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Sosnowcu przy ul. Moniuszki 29 lub drogą mailową na adres: 
m.poczesny@komel.katowice.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. Dane przetwarzane 
będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
info@komel.katowice.pl. Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres do 30 dni od daty wyboru kandydata. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofania 
zgody w dowolnym momencie, prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: m.poczesny@komel.katowice.pl 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 
188 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL  

ogłasza nabór na stanowisko: 

 
NAWIJACZ UZWOJEŃ 

 

Wymagania: 

 praktyka w zawodzie uzwajacza; 
 dobra znajomość rysunku technicznego; 
 umiejętność czytania schematów uzwojeń; 
 doświadczenie w uzwajaniu i remontach wirników i stojanów silników elektrycznych; 
 ogólna znajomość obwodów elektromagnetycznych wirujących maszyn elektrycznych. 

 
Zakres obowiązków: 

Praca w zakładzie produkcyjnym polegająca na uzwajaniu i przezwajaniu wirników  

i stojanów wirujących maszyn elektrycznych. 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

 CV oraz list motywacyjny; 
 kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg pracy oraz 

dodatkowe uprawnienia. 
 
OFERUJEMY: 

 stabilne zatrudnienie; 
 ciekawą i rozwojową pracę przy montażu silników, napędów i maszyn elektrycznych, 

w tym napędów do samochodów i pojazdów elektrycznych. 

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 14.07.2019 r. w Dziale Kadr Instytutu Napędów 
i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Sosnowcu przy ul. Moniuszki 29 lub drogą mailową na adres: 
m.poczesny@komel.katowice.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.  

Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. Dane przetwarzane 
będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
info@komel.katowice.pl. Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres do 30 dni od daty wyboru kandydata. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofania 
zgody w dowolnym momencie, prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: m.poczesny@komel.katowice.pl 
a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 
 

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sieć Badawcza 
Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 
188 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
 
 
 



Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL  

ogłasza nabór na stanowisko: 

 

FREZER 
 

WYMAGANIA: 
- doświadczenie w pracy na frezarkach manualnych (konwencjonalnych); 
- znajomość rysunku technicznego; 
- wykształcenie zawodowe (mile widziane mechanik, frezer itp.); 
- rzetelność i dokładność w realizacji zadań; 
- umiejętność pracy w zespole, motywacja do pracy; 
- odpowiedzialność, uczciwość i zaangażowanie. 

 
ZAKRES OBOWIĄZKÓW: 

- wykonywanie detali na podstawie powierzonej dokumentacji; 
- sprawdzanie wymiarów i kształtów obrabianych przedmiotów; 
- wymiana narzędzi; 
- dbanie o stan techniczny frezarek; 
- dbanie o porządek w miejscu pracy. 

 

WYMAGANE DOKUMENTY: 

- CV oraz list motywacyjny; 
- kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, przebieg pracy oraz 

dodatkowe uprawnienia. 
 
OFERUJEMY: 

- stabilne zatrudnienie; 
- ciekawą i rozwojową pracę przy montażu silników, napędów i maszyn elektrycznych, 

w tym napędów do samochodów i pojazdów elektrycznych. 

 
Dokumenty należy składać w terminie do dnia 31.07.2019 r. w Dziale Kadr Instytutu Napędów 
i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Sosnowcu przy ul. Moniuszki 29 lub drogą mailową na adres: 
l.brymora@komel.katowice.pl 

Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi 
kandydatami.  

Proszę o zawarcie w aplikacji zgody o następującej treści: 
 
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w mojej aplikacji przez Sieć Badawczą 
Łukasiewicz – Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL z siedzibą w Katowicach przy Al. Roździeńskiego 
188 na potrzeby przeprowadzenia procesu rekrutacji.  
 
Administratorem danych osobowych zbieranych w celu prowadzenia niniejszego procesu rekrutacyjnego będzie 
Sieć Badawcza Łukasiewicz - Instytut Napędów i Maszyn Elektrycznych KOMEL w Katowicach. Dane przetwarzane 
będą w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. a i b RODO (Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych z dnia 27 kwietnia 
2016 roku). Z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych można skontaktować się pod adresem e-mail: 
info@komel.katowice.pl. Zebrane w ramach procesu rekrutacyjnego dane osobowe będą przetwarzane przez 
okres do 30 dni od daty wyboru kandydata. Podanie danych jest dobrowolne. Mają Państwo prawo wycofania 
zgody w dowolnym momencie, prawo wglądu w swoje dane osobowe oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub 
ograniczenia przetwarzania poprzez wysłanie stosownej prośby na adres e-mail: info@komel.katowice.pl, a także 
prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. 


