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   1. Proponowany przebieg obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału  
Gliwickiego SEP dnia 14 czerwca 2022 r. 

 
1.  Otwarcie Zgromadzenia 

2.  Wręczenie wyróżnień stowarzyszeniowych 

3.  Wybór przewodniczącego i sekretarza obrad 

4.  Przyjęcie porządku i regulaminu obrad WZO 

5.  Wybór Komisji Zgromadzenia:  

 - mandatowo-skrutacyjnej,  

 - wyborczej,  

 - uchwał i wniosków.  

6.  Sprawozdania ustępujących władz:  

 - Zarządu Oddziału (ZO) 

 - Komisji Rewizyjnej Oddziału (KRO) 

 - Sądu Koleżeńskiego Oddziału (SKO) 

7.  Dyskusja nad przedstawionymi sprawozdaniami  

8.  Udzielenie absolutorium dla ustępującego Zarządu Oddziału  

9.  Wystąpienie ustępującego Prezesa Oddziału   

10.  Prezentacja kandydatów na Prezesa Oddziału  

11.  Wybory Prezesa Oddziału 

12.  Przerwa kawowa  

13.  Ogłoszenia wyników wyboru Prezesa Oddziału  

14.  Wystąpienie nowo wybranego Prezesa Oddziału  

15.  Ustalenie liczby członków władz: ZO, KRO, SKO  

16.  Prezentacja kandydatów do władz Oddziału i na delegatów na WZD SEP  

17.  Wybory władz Oddziału i delegatów na WZD SEP  

18.  Przyjęcie Kierunków działalności Oddziału na kadencję 2022÷2026 oraz  

Regulaminów Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału  

19.  Wyniki wyborów władz Oddziału i delegatów na WZD SEP  

20.  Prezentacja proponowanych uchwał i wniosków  

21.  Dyskusja  

22.  Przyjęcie uchwał i wniosków 

23.  Sprawy różne, wolne wnioski  

24.  Zamknięcie Zgromadzenia  
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2. Regulamin obrad Walnego Zgromadzenia Oddziału Gliwickiego SEP 
dnia 14 czerwca 2022 r. (projekt) 

 
1. Część ogólna – tryb prowadzenia obrad 

1.1. Walne Zgromadzenie Oddziału zwane również Zgromadzeniem lub WZO, otwiera 
Prezes Oddziału Gliwickiego SEP lub w razie jego nieobecności jeden z wicepreze-
sów. Stwierdza on prawidłowość zwołania WZO zgodnie z ustaleniami ZO – 
Uchwała nr 4/Z/14/18-22/Gl z dnia 21 marca 2022 r. oraz proponuje wybór prze-
wodniczącego i sekretarza Zgromadzenia. Przewodniczący i sekretarz są wybierani 
w głosowaniu jawnym spośród delegatów. 

1.2. Przewodnictwo WZO obejmuje i obrady prowadzi wybrany przewodniczący Zgro-
madzenia zwany dalej przewodniczącym obrad. Przewodniczący prowadzi obrady 
opierając się na przyjętym przez delegatów w głosowaniu jawnym porządkiem ob-
rad i na Regulaminie WZO. 

1.3. W WZO biorą udział – z głosem stanowiącym – delegaci z kół Oddziału, wybrani na 
walnych zebraniach członków kół (WZK), członkowie honorowi SEP z terenu Od-
działu, a także przedstawiciele członków wspierających, określeni łącznie jako dele-
gaci. Z głosem doradczym biorą udział ustępujący członkowie władz Oddziału, 
przewodniczący oddziałowych Sekcji naukowo-technicznych, zasłużeni seniorzy 
SEP oraz goście zaproszeni przez ZO. 

1.4. Przewodniczący obrad powołuje 2 protokolantów. 
1.5. Przewodniczący obrad przedstawia do uchwalenia w głosowaniu jawnym propono-

wane przez ustępujący Zarząd Oddziału: liczbę wybieranych przez obecne Zgroma-
dzenie członków władz Oddziału, przewidzianych Statutem SEP, w tym do 
15 członków Zarządu Oddziału, 5 członków Komisji Rewizyjnej Oddziału oraz 
4 członków Sądu Koleżeńskiego Oddziału. 

1.6. WZO w jawnym głosowaniu wybiera spośród obecnych członków Komisje Zgro-
madzenia: 

a)  mandatowo-skrutacyjną (M-S) – w składzie 8 członków, 
b)  wyborczą – w składzie 4 członków, 
c)  uchwał i wniosków (UiW) – w składzie 3 członków. 

1.7. Przewodniczący obrad na podstawie protokołu Komisji mandatowo-skrutacyjnej 
(pkt 4.1.1., 4.1.2. oraz 4.1.3. Regulaminu), stwierdza zdolność Zgromadzenia do po-
dejmowania uchwał. 

1.8. Komisje Zgromadzenia wybierają ze swego składu przewodniczącego i w zależności 
od uznania sekretarza komisji. Postanowienia komisji zapadają większością głosów. 
W przypadku równej liczby głosów o wyborze decyduje głos przewodniczącego 
komisji. 

1.9. Protokoły pracy komisji stanowią załączniki do protokołu WZO. 
1.10. Uczestnicy WZO zgłaszają się do dyskusji pisemnie lub bezpośrednio z sali obrad 

za zgodą przewodniczącego obrad. Przewodniczący może poddać pod głosowanie 
ograniczenie czasu trwania wystąpień (np. do 3 lub 5 minut). 

1.11. Zabranie głosu w sprawach formalnych odbywa się poza kolejnością i nie wymaga 
pisemnego zgłoszenia. Do spraw formalnych należą wnioski: 

a)  o ograniczenie czasu przemówień, 
b)  o zarządzenie przerwy w obradach, 
c)  w sprawie trybu prowadzenia obrad, w tym zamknięcia listy mówców, przy-

stąpienia do głosowania,  itp. 
 Przewodniczący obrad może udzielić w sprawach formalnych jednego dodatkowego 

głosu repliki. 
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2.  Sprawozdanie ustępujących władz Oddziału Gliwickiego SEP 

2.1. Zarząd Oddziału, Komisja Rewizyjna Oddziału i Sąd Koleżeński Oddziału prezentu-
ją na WZO sprawozdania za kadencję 2018-2022. 

2.2. W sprawozdaniu KRO powinien być zawarty wniosek w sprawie udzielenia absolu-
torium dla ustępującego ZO. KRO ma prawo odmiennie wnioskować w sprawie ab-
solutorium w odniesieniu do wskazanych przez nią członków ZO.  

2.3. Po dyskusji nad ww. sprawozdaniami przewodniczący obrad poddaje pod jawne 
głosowanie wniosek w sprawie absolutorium dla ZO lub oddzielnie dla członków 
ZO, którym KRO wnioskuje udzielenie absolutorium i oddzielnie dla imiennie 
wskazanych członków ZO, którym KRO wnioskuje nieudzielenie absolutorium.  

3.  Wybory nowych władz Oddziału Gliwickiego SEP i delegatów na WZD SEP  

3.1.    WZO w oddzielnym głosowaniu tajnym dokonuje wyboru Prezesa Oddziału. 
3.2. WZO w łącznym głosowaniu tajnym wybiera członków władz Oddziału przewi-

dzianych Statutem SEP, w liczbie uchwalonej przez WZO oraz delegatów na WZD 
SEP w liczbie ustalonej przez Zarząd Główny SEP. 

3.3. Tryb dokonywania wyborów podany jest w pkt 4.1. i 4.2. Regulaminu obrad. 

4.  Komisje Zgromadzenia 

4.1. Komisja mandatowo-skrutacyjna (M-S) 

4.1.1. Komisja M-S bada przygotowane przez ustępujący Zarząd Oddziału listy delegatów 
wybranych przez koła Oddziału oraz członków honorowych. 

4.1.2. Komisja M-S sprawdza listy obecności delegatów na WZO i członków honorowych 
oraz przedstawia na Zgromadzeniu protokół zawierający listę osób uprawnionych do 
udziału w WZO z głosem stanowiącym oraz liczbę takich osób obecnych na WZO. 

4.1.3. Przewodniczący obrad stwierdza na podstawie ww. informacji czy Zgromadzenie 
jest zdolne do podejmowania uchwał zgodnie ze Statutem SEP, dokonywania wybo-
ru władz Oddziału, tj. czy liczba osób obecnych z głosem stanowiącym wynosi co 
najmniej 50% liczby osób uprawnionych do głosowania. 

4.1.4. Komisja M-S przeprowadza obliczanie liczby głosów przy wszystkich głosowaniach 
zarządzonych przez przewodniczącego obrad, a przewodniczący komisji podaje de-
legatom do wiadomości wyniki głosowań. Komisja M-S nadzoruje przygotowanie 
urny do głosowań tajnych. 

4.1.5. Komisja M-S nadzoruje przygotowanie list do głosowania do władz Oddziału oraz 
delegatów na WZD SEP według list otrzymanych od Komisji wyborczej – pkt 4.2.7. 
Regulaminu. Jeżeli na ww. listach znajduje się nazwisko członka Komisji M-S, zo-
staje on wyłączony ze składu Komisji, a na jego miejsce zostaje wybrany w trybie 
podanym w pkt 1.6. inny delegat. 

4.1.6. Przewodniczący Komisji M-S informuje delegatów o sposobie głosowania. 
W głosowaniu na Prezesa Oddziału – głos jest ważny, gdy na liście do głosowania 
jest pozostawione imię i nazwisko jednego kandydata lub są skreślone imiona i na-
zwiska wszystkich kandydatów. W głosowaniu na członków poszczególnych władz 
Oddziału i delegatów na WZD SEP – głos jest ważny, gdy na karcie do głosowania 
pozostawiono imiona i nazwiska nie więcej niż wynosi ustalona liczba kandydatów 
do ZO, KRO, SKO – zgodnie z pkt 1.5. Regulaminu, a na delegatów na WZD SEP – 
zgodnie z ustaleniami podjętymi i przekazanymi przez Zarząd Główny SEP. 

4.1.7. Członkowie Komisji M-S nadzorują składanie kart do głosowania, sprawdzają 
uprawnienia głosujących i dbają o właściwy przebieg głosowania. 

4.1.8. Komisja M-S otwiera urnę i dokonuje obliczenia głosów. 
4.1.9. Jeżeli w pierwszym głosowaniu na Prezesa Oddziału żaden z kandydatów nie uzy-
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skał wymaganej liczby głosów, tj. ponad 50% liczby oddanych ważnych głosów, 
odbywa się druga tura głosowania na dwóch kandydatów, którzy uzyskali najwięk-
szą liczbę głosów w pierwszym głosowaniu. W przypadku uzyskania równej liczby 
głosów o umieszczeniu na liście kandydatów do drugiej tury głosowania decyduje 
dłuższy staż członkowski. Prezesem Oddziału zostaje wybrany kandydat, który uzy-
skał większą liczbę głosów w drugiej turze głosowania, a przy równej liczbie głosów 
– kandydat o dłuższym stażu członkowskim w SEP. 

4.1.10. Członkami poszczególnych władz Oddziału zostają kandydaci, którzy otrzymali ko-
lejno największą liczbę głosów. W przypadku uzyskania przez kandydatów na miej-
scach mandatowych równej liczby głosów, o wyborze decyduje dłuższy staż człon-
kowski w SEP. 

4.1.11. Komisja M-S ogłasza wyniki wyborów. 
4.1.12. Komisja M-S sporządza protokóły głosowań na Prezesa Oddziału, członków władz 

Oddziału i delegatów na WZD SEP. Protokół Komisji powinien zawierać: 
a) liczbę delegatów, członków honorowych i przedstawicieli członków wspiera-

jących, uprawnionych do głosowania, obecnych na WZO wg danych Komisji, 
b) ogólne liczby głosów oddane w poszczególnych głosowaniach, 
c) liczbę głosów nieważnych w poszczególnych głosowaniach, 
d) liczbę ważnych głosów oddanych na poszczególnych kandydatów, a w przy-

padku głosowania na członków władz Oddziału – kolejność kandydatów we-
dług liczby uzyskanych głosów, 

e) imienny skład wybranych władz Oddziału i delegatów na WZD SEP. 

4.2.  Komisja wyborcza  

4.2.1. Komisja wyborcza otrzymuje od sekretarza Zgromadzenia listę kandydatów do 
władz Oddziału i na delegatów na WZD SEP, zawierającą wcześniejsze zgłoszenia 
przez delegatów na WZO, zarządy kół, Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyjną Od-
działu oraz kolegia Sekcji naukowo-technicznych. Do listy sekretarz dołącza imien-
ne karty zgłoszenia kandydata. Karta zgłoszenia zawiera krótką charakterystykę 
kandydata oraz jego zgodę na kandydowanie i czynną pracę społeczną w SEP. 

4.2.2. Delegaci zgłaszają kandydatów na kartach zgłoszenia: 
-  na Prezesa Oddziału – do czasu głosowania nad absolutorium dla Zarządu Od-

działu, 
-  do władz Oddziału i na delegatów na WZD SEP – do czasu ogłoszenia wyni-

ków wyborów na Prezesa Oddziału Gliwickiego SEP. 
4.2.3. Komisja wyborcza sprawdza pod względem formalnym listy kandydatów i zgłosze-

nia. 
4.2.4. Zadaniem Komisji wyborczej jest – na podstawie materiałów wymienionych w pkt 

4.2.1. i 4.2.2. – opracowanie i przedstawienie delegatom list kandydatów na Prezesa 
Oddziału, kandydatów do poszczególnych władz Oddziału i na delegatów na WZD 
SEP. 

4.2.5. Ta sama osoba może kandydować tylko do jednej z władz Oddziału. Kandydaci na 
Prezesa Oddziału nie wybrani zgodnie z pkt 4.1.9. Regulaminu mogą kandydować 
do władz Oddziału. To ustalenie nie dotyczy wyboru delegatów na WZD SEP. 

4.2.6. Prezentując kandydatów, Komisja wyborcza udziela w miarę potrzeb dodatkowych 
wyjaśnień delegatom. Prezentacja kandydatów, tak jak i wybory, odbywa się osobno 
na Prezesa Oddziału i łącznie do poszczególnych władz Oddziału oraz na delegatów 
na WZD SEP. 

4.2.7.   Komisja wyborcza przekazuje Komisji mandatowo-skrutacyjnej listy kandydatów do 
władz Oddziału oraz na delegatów na WZD SEP w celu przygotowania kart do gło-
sowania (pkt 4.1.5. Regulaminu). Po dokonaniu wyboru Prezesa Oddziału Komisja 
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M-S ewentualnie uzupełnia listę kandydatów do władz Oddziału i na delegatów na 
WZD SEP. 

4.2.8. Komisja wyborcza opracowuje protokół ze swojej działalności, który jest przekazy-
wany sekretarzowi WZO i stanowi część dokumentacji Zgromadzenia. 

4.3. Komisja uchwał i wniosków (UiW) 

4.3.1. Ustępujący Zarząd Oddziału przekazuje przewodniczącemu obrad oraz Komisji 
Uchwał i Wniosków projekty prezentujące Kierunki działania Oddziału Gliwickiego 
SEP na lata 2022-2026, Regulaminy ZO i KRO Oddziału Gliwickiego SEP oraz 
projekty uchwał istotnych dla działalności nowych władz Oddziału. 

4.3.2.    W nawiązaniu do: 
a)   projektów, o których mowa w pkt 4.3.1., 
b)  sprawozdań Zarządu Oddziału i Komisji Rewizyjnej Oddziału (pkt 2.1. Re-

gulaminu), 
c)   dyskusji na WZO 

uczestnicy Zgromadzenia mogą zgłaszać propozycje ujęcia określonych problemów 
w uchwałach. Pisemne wnioski należy składać na przygotowanych formularzach. 

4.3.3. Na podstawie ww. materiałów Komisja UiW przedstawia WZO projekty uchwał 
i zgłoszone wnioski, które przewodniczący obrad poddaje pod dyskusję i głosowa-
nie. 

4.3.4. Komisja UiW przekazuje nowo wybranemu Zarządowi Oddziału protokół swojej 
pracy z zestawieniem podjętych uchwał i przyjętych wniosków do wykorzystania 
i realizacji w działalności statutowej. 

5. Dokumentacja WZO Gliwickiego SEP  

5.1. W okresie dwóch tygodni od zakończenia WZO zostanie sporządzony protokół 
WZO wraz z załączonymi protokołami Komisji, który po podpisaniu przez prze-
wodniczącego i sekretarza Zgromadzenia jest udostępniony do wglądu dla delega-
tów na WZO w sekretariacie Oddziału przez okres 10 dni. Po rozpatrzeniu ewentu-
alnych uwag i poprawek protokół zostaje przyjęty przez Prezydium Zarządu Oddzia-
łu. 

5.2. W okresie do 08 lipca 2022 r. sekretarz ZO przekazuje do Zarządu Głównego SEP 
sprawozdanie kadencyjne, przyjęty protokół z WZO oraz inne wymagane przez ZG 
SEP materiały statystyczne i zjazdowe. 
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3.  Oddział Gliwicki SEP w kadencji 2018-2022. Kalendarium wydarzeń 

12 marca 2018 r. Walne Zgromadzenie Oddziału Gliwickiego SEP., kończące kadencję 
2014-2018 i rozpoczynające kolejną, 4-letnią kadencję władz Oddziału. Gośćmi Zgromadze-
nia byli Prezesi zaprzyjaźnionych Oddziałów SEP z Katowic, Częstochowy i Bielska-Białej. 
Obrady Zgromadzenia, przy wysokiej frekwencji delegatów, zgodnie z przyjętym porządkiem 
obrad i regulaminem prowadził Kol. Kazimierz GIERLOTKA. Wybrane zostały Komisje 
Zgromadzenia oraz przedstawione zostały sprawozdania ustępujących władz. Następnie przy-
stąpiono do wyborów nowego Prezesa Oddziału, którym został zgodnie z oczekiwaniami 
„stary” Prezes, dr inż. Jan KAPINOS. 
      W kolejnym punkcie programu delegaci wybrali Zarząd Oddziału, Komisję Rewizyj-
ną, Sąd Koleżeński oraz delegatów na WZD SEP. Istotną część obrad stanowiła dyskusja de-
legatów nad tezami wystąpienia nowo wybranego Prezesa Oddziału oraz przedstawionymi 
przez ustępujący Zarząd „Kierunkami działalności Oddziału na kadencję 2018-2022”. Na 
koniec obrad zgromadzeni delegaci przyjęli uchwały i zaakceptowali wnioski z przepro-
wadzonej dyskusji, zobowiązując nowo wybrany Zarząd Oddziału do ich realizacji. Wszyst-
kim wybranym do władz Oddziału i delegatom na WZD SEP serdecznie gratulujemy! 

27 marca 2018 r. Seminarium naukowo-techniczne Sekcji Elektrotechniki i Automatyki 
Górniczej OGl SEP. Licznie przybyłych członków Sekcji oraz zaproszonych gości przywitał 
nowy Prezes Sekcji, mgr inż. Mariusz PIOTROWSKI. Po wypiciu „małej czarnej” i całkiem 
obfitym poczęstunku przystąpiono do przedstawienia bloków tematycznych.  
        Referentami byli przedstawiciele firmy ABB, czyli P.T.: 
 -   Sebastian SKAŁA przedstawił temat „Rozdzielnice niskiego napięcia – Platforma MNS – 

jeden system, różne potrzeby, różni Klienci”; 
 -   Jarosław SAWKA zaprezentował innowacyjną koncepcję dla rozdzielnic SN „UniGear 

Digital”; 
-  Grzegorz KAŁUŻA przedstawił zagadnienie „Transformatory suche żywiczne w tech-

nologii rowingowej RESIBLOC oraz próżniowej CastCoil”. 
W seminarium wzięło udział 45 osób, a przedstawiona tematyka cieszyła się dużym za-

interesowaniem uczestników i była podstawą do interesujących dyskusji w tzw. podgrupach. 

05 kwietnia 2018 r. Pierwsze w nowej kadencji zebranie Zarządu OGl SEP, poświęcone 
w całości sprawom organizacyjnym. Przedstawiony został nowy schemat organizacyjny Od-
działu oraz osoby odpowiedzialne za poszczególne komisje, zespoły i inne agendy Oddziału. 
Powołane zostało Prezydium Oddziału. Zarząd Oddziału wybrał ze swego grona Wicepreze-
sów, którymi zostali Koledzy: Aleksander BARANOWSKI, Kazimierz GIERLOTKA i Wło-
dzimierz GWIŻDŻ. Funkcję Skarbnika objął Kol. Bogusław KASPERCZYK, a funkcję Se-
kretarza – Kol. Szymon CIURA. W tym samym dniu podjęta została Uchwała zatwierdzająca 
schemat organizacyjny Zarządu Oddziału oraz powołująca kolegów na funkcje występujące w 
tym schemacie. W skład Zarządu poza wymienionymi wyżej Kolegami weszli (kolejność 
alfabetyczna): Kazimierz BOBA, Grzegorz CZEMPIK, Andrzej S. GRABOWSKI, Marek 
HOLONA, Krzysztof KOLONKO, Tomasz KRASZEWSKI, Jerzy KRAWCZYK, Jan 
MACHNIEWSKI, Andrzej SANOCKI i Piotr ZIENTEK. Komisję Rewizyjną Oddziału Gli-
wickiego SEP w kadencji 2018-2022 utworzyły osoby: 
  przewodniczący            -     Kol. Andrzej SIELSKI     
            wiceprzewodniczący     -     Kol. Roman MIKSIEWICZ  
 sekretarz                     -     Kol. Urszula NABIAŁCZYK  
            członkowie                          -     Kol. Zbigniew DĄBROWSKI  

-     Kol. Marek KRYCIŃSKI.  
Sąd Koleżeński Oddziału Gliwickiego SEP w kadencji 2018-2022 ukonstytuował się w nastę-
pujący sposób: 
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    przewodniczący            -     Kol. Andrzej CIEPŁY      
              wiceprzewodniczący     -     Kol. Zbigniew TALAREK   
              sekretarz               -     Kol. Dariusz JANECKI.  
Na zakończenie zebrania Prezes OGl SEP przedstawił plan działania Oddziału na najbliższą 
przyszłość. 

11 kwietnia 2018 r. Wiosenny cykl seminariów rozpoczęła Sekcja Instalacji i Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP, pod nowym kierownictwem inż. Stanisława KUBERKA. Pierwszy 
w 2018 r. referat na temat „PPN – od historii do teraźniejszości w kontekście najnowszych 
przepisów” wygłosił mgr inż. Sebastian MANIA z firmy HUBIX Sp. z o.o. z Żabiej Woli. 

13 - 15 kwietnia 2018 r. „Wyjazdowe” III Seminarium Naukowe „Bezpieczeństwo i nieza-
wodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym”, zorganizowane 
przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej wraz z kołami SEP przy OPA Zabrze, 
OPA ROW, RUDPOL-OPA i z Knurowskim Kołem Terenowym. Wzięło w nim udział około 
60 osób, w tym przedstawiciele Zarządu i członkowie kół terenowych OGl SEP. Seminarium 
to odbyło się w Bogatyni i połączone było ze zwiedzaniem wchodzącej w skład Grupy Kapi-
tałowej PGE S.A. Kopalni Węgla Brunatnego Turów i Elektrowni Turów.  
       Przedstawionych zostało kilkanaście referatów i prezentacji na aktualne tematy, doty-
czące programu Seminarium. Kolacje towarzyskie w gościnnym Hotelu o wiele znaczącej 
nazwie „Rychło” zapadły w pamięć wielu uczestnikom Seminarium, łaknących nie tylko kuli-
narnych i intelektualnych, ale również estetycznych doznań tanecznych w towarzystwie uro-
czych fordanserek.      
       W powrotnej drodze spore wrażenie na uczestnikach wyjazdu zrobił zwiedzany pod-
ziemny pohitlerowski kompleks „Osówka” w Górach Sowich, w którym na 105% ukryta jest 
Bursztynowa Komnata, a może nawet cały Złoty Pociąg… 

17 kwietnia 2018 r. Pierwsze w nowej kadencji zebranie Prezydium Oddziału, poświęcone 
w całości sprawom organizacyjnym i działalności Oddziału w najbliższej przyszłości. Przed-
stawiony został m.in. proponowany program obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji 
i Społeczeństwa Informacyjnego oraz Międzynarodowego Dnia Elektryki. Przedstawiony 
został również wstępny program obchodów jubileuszu 65-lecia OGl SEP. Ponadto w poczet 
członków OGl SEP przyjęto 5 osób. 

20 kwietnia 2018 r. Kolejna, już XVI Biesiada gliwickich SEP-owców. Już po raz drugi od-
była się ona w Restauracji „Park Szwajcaria” w Gliwicach, a wzięło w niej udział około 
80 osób. Jak zwykle, wykwintne menu oraz dziarscy grajkowie przyczynili się do niezapo-
mnianej atmosfery wśród uczestników zabawy, a znająca swój fach didżeja i wokalistka 
w jednym dopełniła wspaniałe wrażenia z tej imprezy. 

20 kwietnia 2018 r. Odbyła się kolejna konferencja z cyklu „Urządzenia i aparatura elek-
tryczna”, zorganizowana przez Zespół ds. Kontaktów z Przemysłem przy OGl SEP. Tym ra-
zem zaprezentowały się firmy ENSTO POL Sp. z o.o. oraz PUHP Z. Czapko EXPORT-IM-
PORT, które przedstawiły bogatą ofertę swych produktów, wspomagających np. pracę syste-
mów fotowoltaicznych, jak również stosowanych w zwykłych instalacjach elektrycznych, 
a także ofertę wszelkiego rodzaju przepływomierzy przemysłowych. 

07 maja 2018 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału. Omawiany był bilans Oddziału za I kwar-
tał 2018 r. oraz przygotowania do obchodów ŚDTiSI i MDE w OGl SEP. Ponadto Prezydium 
postanowiło, że do władz centralnych SEP z Oddziału zgłoszone zostaną 2 osoby. 

11 maja 2018 r. Drugie w wiosennym cyklu Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP. Tym razem referat na temat „Poprawa jakości dostarczanej energii elek-
trycznej w sieciach SN i nn” wygłosili mgr inż. Krzysztof SŁOTA i mgr inż. Paweł ZIOBRO. 
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23 maja 2018 r. Kolejne Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP. 
Jego temat to „CPR i zmiany na rynku kabli i przewodów po wejściu w życie rozporządzenia 
305/2011 oraz technologie zakańczania i łączenia kabli SN i nn”. Prelegentami byli mgr inż. 
Tomasz SZEWCZYK, mgr inż. Tomasz SALAK oraz mgr inż. Rafał FRANCZAK. 

24 maja 2018 r. W ramach obchodów ŚDTiSI w OGl SEP z referatem pod tytułem „Progra-
my zbrojeniowe Sił Zbrojnych RP – szanse dla polskiej nauki – szanse dla polskiego przemy-
słu” wystąpił dr inż. Andrzej HOMZIUK z firmy PIT-RADWAR S.A., która jest krajowym 
potentatem w zakresie technologii radarowych. Uczestnicy obchodów zapoznali się zarówno 
z technologiami nowoczesnych systemów przeciwrakietowych, jak i realizowanymi progra-
mami systemów obrony WISŁA i NAREW. Po interesującym referacie odbyła się żywiołowa 
i niestety dość smutna dyskusja na temat bezpieczeństwa naszego kraju. 

04 czerwca 2018 r. Odbyło się zebranie Zarządu OGl SEP, na którym m.in. przyjęta została 
ostateczna wersja planu finansowego Oddziału. Powołana została nowa Kapituła ds. funduszu 
stypendialnego dla uczniów szkół średnich. Omawiane były również przygotowania do ob-
chodów MDE w Oddziale. 

06 czerwca 2018 r. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elektrycznych OGl SEP. Tym 
razem przedstawione zostały 2 referaty: „Sygnalizowanie zwarć doziemnych w sieciach na-
powietrznych i kablowych” oraz „Dokumentacje budowlane i techniczne – aktualne normy”. 
Prelegentami byli mgr inż. Wojciech DEMBOWY i mgr inż. Jerzy ZAWRZEL. 

13 czerwca 2018 r. W ramach Gliwickich Dni Nauki i Techniki, zorganizowanych przez 
FSNT NOT UM w Gliwicach odbyły się wykłady, pokazy i wystawy, zaprezentowane przez 
poszczególne Stowarzyszenia, zrzeszone w ww. Federacji. Gliwickich SEP-owców reprezen-
towali studenci z Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej w Gliwicach, członkowie 
Sekcji Elektroniki, Automatyki i Informatyki OGl SEP z pokazem układu elektronicznego do 
automatycznego pozycjonowania baterii fotowoltaicznej. Impreza ta zorganizowana została 
w ramach obchodów przez gliwickie środowisko naukowo-techniczne setnej rocznicy odzy-
skania niepodległości przez Polskę. 

19 czerwca 2018 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone głównie sprawom 
organizacyjnym Oddziału, na którym m.in. powołana została nowa Rada Ośrodka Rzeczo-
znawstwa OGl SEP. 

20 czerwca 2018 r. Ostatnie już w wiosennym cyklu Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych OGl SEP. Jego temat to „Oświetlenie LED oraz systemy sterowania oświetle-
nia ulicznego wraz z nowoczesnym podejściem do projektowania słupów oświetleniowych”, 
który zaprezentowali mgr inż. Jarosław SZYMAŃSKI oraz mgr inż. Tomasz STACHO-
WIAK.  

21 - 24 czerwca 2018 r. Ośmioosobowa delegacja przedstawicieli OGl SEP uczestniczyła 
w XXXVIII WZD SEP w Poznaniu. W wyniku wyborów członkiem Głównego Sądu Kole-
żeńskiego SEP został przedstawiciel OGl SEP, mgr inż. Bogumił DUDEK, zaś godność 
Członka Honorowego SEP otrzymał prof. Kazimierz GIERLOTKA, również z OGl SEP. Dla 
wyżej wymienionych – serdeczne gratulacje! 

27 czerwca 2018 r. Obchody MDE w OGl SEP, poświęcone pamięci zmarłych Profesorów 
Politechniki Śląskiej, dr. hab. inż. Władysławowi  MIZI oraz dr. hab. inż. Aleksandrowi 
ŻYWCOWI, byłym pracownikom Wydziału Elektrycznego. W spotkaniu tym wzięli udział 
liczni członkowie rodzin obu profesorów oraz ich przyjaciele i współpracownicy z Wydziału, 
a także Dziekan Wydziału, prof. Paweł SOWA i Prorektor Politechniki Śląskiej, prof. Tomasz 
TRAWIŃSKI. Wychowankowie profesorów MIZI i ŻYWCA przedstawili ich sylwetki oraz 
osiągnięcia naukowe i zawodowe, a także uwypuklili ich najważniejsze cechy charakteru, jak 
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skrupulatność, skromność i konsekwencję w działaniu. Zaprezentowali oni również galerię 
uzyskanych od rodzin prywatnych zdjęć profesorów. W części wspomnieniowej wystąpili 
najbliżsi współpracownicy profesorów, którzy przedstawili mało znane fakty z ich działalno-
ści na uczelni, w tym m.in. z okresu stanu wojennego, kiedy Dziekanem Wydziału był prof. 
W. MIZIA. Na koniec zabrały głos córki obu profesorów, ze wzruszeniem dziękując za zor-
ganizowanie miłego spotkania. 

28 czerwca 2018 r. Zmarł mgr inż. Jerzy GEMBALSKI, wieloletni pracownik Wydz. Elek-
trycznego Politechniki Śląskiej i członek OGl SEP od 1959 r. Był uznanym wykładowcą SEP 
i organizatorem szkoleń na uprawnienia zawodowe oraz członkiem Komisji kwalifikacyjnej 
w Grupie I, działającej w ramach OGl SEP. Uhonorowany m.in. Srebrną i Złotą odznaką 
SEP, medalem 90-lecia SEP, medalem im. prof. J. OBRĄPALSKIEGO, godnością Zasłużony 
Senior SEP. Wielki przyjaciel młodzieży i studentów. Cześć Jego pamięci!  

10 lipca 2018 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału, poświęcone m.in. przygotowaniom Od-
działu do obchodów 65-lecia istnienia. Przedstawione zostały propozycje firm i osób, które 
mogłyby objąć patronatem ww. obchody, propozycje firm wspierających oraz członków ko-
mitetu organizacyjnego ww. obchodów. Ponadto omawiane były wyniki wyborów do władz 
centralnych SEP. 

26 lipca 2018 r. Uroczyste spotkanie członków Zarządu OGl SEP z trzema Jubilatami – długo-
letnimi i wciąż aktywnymi członkami Oddziału. Są to mgr inż. Ludwik PINKO, obchodzący 
90. rocznicę urodzin oraz znacznie młodsi, obchodzący tylko swe 80. urodziny: prof. Tadeusz 
GLINKA i mgr inż. Waldemar OLECH. Jubilaci m.in. podzielili się swymi wspomnieniami 
z okresu ich wczesnej młodości i działalności na rzecz polskiej energetyki, a wszyscy uczestni-
cy spotkania życzyli im wielu jeszcze lat życia w dobrym zdrowiu oraz wielu sukcesów w życiu 
osobistym i w dalszej działalności dla dobra naszego Stowarzyszenia. Dla Jubilatów – serdecz-
ne gratulacje i co najmniej – 100 lat! 

20 sierpnia 2018 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone głównie przygo-
towaniom do obchodów 65-lecia Oddziału. Ustalony został m.in. program obchodów 
i zawartość przygotowywanego z tej okazji wydawnictwa. Ponadto omówione zostały 
z władzami FSNT NOT UM w Gliwicach sprawy związane z remontem pomieszczeń, zaj-
mowanych przez Oddział. 

04 września 2018 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału, poświęcone w całości propozycji 
utworzenia w Oddziale nowej sekcji naukowo-technicznej. Sekcja ta nosiłaby nazwę „Sekcja 
Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych” i pracowałaby pod kierownictwem prof. 
Jana POPCZYKA. Prezydium po dyskusji przyjęło ww. propozycję i przedstawi wniosek na 
posiedzeniu Zarządu Oddziału o utworzenie tej sekcji. 

12 września 2018 r. Kilkunastoosobowa grupa członków OGl SEP wzięła udział w 31. edycji 
corocznych targów bielskich ENERGETAB 2018. Targi te dla elektryków są doskonałą oka-
zją do podejrzenia, co nowego oferują krajowi i zagraniczni producenci energii i wszelakiego 
sprzętu i osprzętu elektrycznego oraz różnorodnej aparatury rejestracyjnej, zabezpieczającej, 
kontrolno-pomiarowej itp., a także wszelkiego rodzaju narzędzi i urządzeń, wykorzystywa-
nych w energetyce i elektroenergetyce. W bieżącym roku wg organizatorów w targach wzięło 
udział 712 wystawców, którzy zajmowali ponad 3,5 ha powierzchni ekspozycyjnej, ale zwie-
dzających było o  wiele, wiele więcej…  

17 września 2018 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Omawiany był 
głównie stan przygotowań do obchodów 65-lecia Oddziału. Zatwierdzony został program 
najbliższego posiedzenia Zarządu OGl SEP, natomiast w poczet członków Oddziału przyję-
tych zostało 7 osób. 
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20 września 2018 r. Zebrała się Kapituła Funduszu Stypendialnego OGl SEP, która rozpa-
trzyła wnioski o przyznanie stypendiów na rok szkolny 2018/19 dla najlepszych uczniów 
szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym. Stypendia te w bieżącym roku 
otrzymali Mateusz WOŁOWCZYK i Kamil SKOCZYŃSKI z Technikum nr 4 w Bytomiu 
oraz Maciej WYCISK i Szczepan DWORNICKI z ZST w Rybniku. Nagrodzonym serdecznie 
gratulujemy! 

26 września 2018 r. Pierwsze w jesiennym cyklu Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych OGl SEP. Tym razem referat na temat „Systemy sterowania oświetleniem ze-
wnętrznym i wewnętrznym – przykłady, porównania” wygłosił mgr inż. Marcin BOROWIEC. 

01 października 2018 r. Zebranie Zarządu OGl SEP, na którym powołana została do życia 
Sekcja Nowych Koncepcji i Technologii Energetycznych. Na przewodniczącego tej Sekcji 
powołany został Kol. Jan POPCZYK. Ponadto powołana została Kapituła ds. medalu im. 
prof. L. NEHREBECKIEGO oraz zatwierdzona została wysokość łącznej kwoty stypendiów, 
przyznanych dla najlepszych uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym 
na rok szkolny 2018/19.  

08 października 2018 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Najważ-
niejszym punktem obrad był końcowy stan przygotowań do obchodów 65-lecia Oddziału. 
Określone zostały końcowe zadania i punkty do zrealizowania, wyznaczone zostały osoby 
odpowiedzialne za te zadania. Ponadto do grona członków OGl SEP przyjętych zostało 
8 osób. 

17 października 2018 r.  Uroczyste obchody Jubileuszu 65-lecia Oddziału Gliwickiego SEP. 
Uroczystość tę zaszczycili swą obecnością znamienici goście, wśród których wymienić moż-
na P.T. Wiceprezesa SEP – Marka GRZYWACZA, Prorektora Politechniki Śląskiej – Toma-
sza TRAWIŃSKIEGO, Sekretarza Miasta Gliwice – Jerzego KARASIŃSKIEGO, Starostę 
Powiatu Gliwickiego – Waldemara DOMBKA, Prodziekana Wydziału Elektrycznego Poli-
techniki Śląskiej – Zbigniewa KACZMARCZYKA i wielu innych zaproszonych gości, w tym 
– przedstawicieli innych Oddziałów SEP i członków OGl SEP. Obecny był również Prezes 
Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Kol. Tadeusz TOMAN.  

Po powitaniu gości Prezes OGl SEP, Jan KAPINOS przedstawił krótko długą historię 
Oddziału oraz jego stan osobowy, zmieniający się na przestrzeni lat. Omówił również doko-
nania poszczególnych jednostek organizacyjnych Oddziału w ostatnim 5-leciu oraz przed-
stawił zamierzenia na przyszłość. Jako pierwszy z zaproszonych gości głos zabrał Kol. Marek 
GRZYWACZ, który na ręce trzech ostatnich Prezesów Oddziału przekazał Medal im. prof. 
Mieczysława POŻARYSKIEGO, przyznany Oddziałowi przez ZG SEP.  

Po licznych wystąpieniach zaproszonych gości Kol. Marek GRZYWACZ w towa-
rzystwie Prezesa OGl SEP wręczył pozostałe odznaczenia i medale. W szczególności szafi-
rowe odznaki honorowe SEP przyznane zostały Kolegom Bogusławowi DUDKOWI, Andrze-
jowi S. GRABOWSKIEMU oraz Krzysztofowi KOLONCE. Złote odznaki honorowe SEP 
otrzymali Kol. Barbara ZYSKOWSKA i Kol. Grzegorz CZEMPIK, natomiast srebrnymi od-
znakami SEP uhonorowani zostali Koledzy Szymon CIURA, Stanisław KUBEREK i Robert 
ZAJĄC. Okolicznościowe medale im. prof. Stanisław FRYZEGO otrzymali Kol. Marek HO-
LONA i Kol. Bogusław KASPERCZYK. Kol. Włodzimierz GWIŻDŻ wyróżniony został 
medalem im. prof. Mieczysława POŻARYSKIEGO, natomiast Kol. Marian KAMPIK otrzy-
mał medal im. prof. Włodzimierza KRUKOWSKIEGO, zaś Kol. Franciszek BARGIEL stał 
się posiadaczem medalu im. prof. Jana OBRĄPALSKIEGO. Na koniec dwaj ostatni Prezesi 
OGl SEP, Kol. Andrzej S. GRABOWSKI i Kol. Jan KAPINOS uhonorowani zostali medala-
mi im. dra inż. Zbigniewa BIAŁKIEWICZA, przyznanymi im przez Oddział Zagłębia Wę-
glowego SEP. Po ww. dekoracjach nadszedł czas na referaty okolicznościowe. Pierwszy wy-
stąpił Kol. Marian KAMPIK, który wygłosił referat pod tytułem „Czas i jego pomiar”. Auto-
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rem drugiego referatu pod tytułem „TRANSFORMACJA ENERGETYKI. Paradygmatyczny 
triplet i mapa oraz trajektoria” był Kol. Jan POPCZYK. Oba referaty spotkały się z żywym 
zainteresowaniem, choć na dyskusję zabrakło już niestety czasu… 

Ostatnim punktem programu było spotkanie koleżeńskie uczestników tej niezwykle mi-
łej uroczystości, które trwało do późnych godzin wieczornych, ale zaczęło się – jak przystało 
na rangę uroczystości – toastem lampką szampana i odśpiewaniem tradycyjnego 100 lat! za 
pomyślność Gliwickiego Oddziału SEP i całego Stowarzyszenia w kolejnych – miejmy na-
dzieję, że długich – latach ich działalności. 

19 października 2018 r. Kolejna konferencja, zorganizowana przez Zespół ds. współpracy 
z przemysłem OGl SEP, tym razem pod tytułem „Nowoczesne rozwiązania w przemyśle elek-
troenergetycznym i automatyce”. W spotkaniu tym uczestniczyło ponad 40 osób, w tym czyn-
ny udział wzięli również przedstawiciele Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. 
            Pierwszym prelegentem był P.T. Mirosław LAZAREK z firmy NKT S.A., który 
przedstawił prezentację na temat „Wybrane właściwości kabli i przewodów elektro-
energetycznych w aspekcie wymagań wynikających z regulacji Unii Europejskiej CPR (Roz-
porządzenie nr 305/0011)”. Treść ww. Rozporządzenia sprowokowała ożywioną dyskusję, 
w której czynny udział wziął Kol. Kazimierz BOBA z Zarządu Oddziału. 

Drugim prelegentem był P.T. Mariusz JURASZUS z Tauron Dystrybucja S.A., Od-
dział Gliwice. Omówił on w swym wystąpieniu zagadnienie współpracy zabezpieczeń głów-
nie w sieciach dystrybucyjnych Tauronu, a jego prezentacja nosiła nazwę „Zastosowanie dy-
namicznej i adaptacyjnej funkcjonalności EAZ”. 

Kolejny prelegent, czyli P.T. Marcin KACZMAREK z ZPBE „Energopomiar-Elek-
tryka” Sp. z o.o., omówił w referacie „Odbudowa zasilania KSE po awarii katastrofalnej 
(blackout)” niezwykle interesujący problem restytucji zasilania odbiorców po tzw. blacko-
ucie, z wykorzystaniem elektrowni wodnych. 

Po pełnych ekspresji wystąpieniach ww. prelegentów nastąpiła niekontrolowana 
i  niezwykle ożywiona oraz merytoryczna dyskusja między uczestnikami spotkania, z czyn-
nym udziałem autorów referatów, przy suto zastawionych stołach. 

24 października 2018 r. Drugie w jesiennym cyklu Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych OGl SEP. Jego temat to „Badania ochrony przeciwporażeniowej w budynkach 
mieszkalnych – rodzaje, metody pomiarowe”, który zaprezentował mgr inż. Roman DO-
MAŃSKI. 

27 października 2018 r. W Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu 40 członków OGl SEP i osób 
towarzyszących oglądało przedstawienie baletowe „Jezioro łabędzie” w wykonaniu zna-
komitego zespołu Royal Russian Ballet z Charkowa. Członkami zespołu są artyści, którzy 
szturmem zdobyli sceny baletowe całego świata i prestiżowe, międzynarodowe nagrody ze 
względu na to, co prezentują i co można nazwać magiczną, wręcz „rosyjską duszą”. 

08 listopada 2018 r. Siedmiu członków naszego Oddziału wzięło udział w IV Seminarium 
Historycznym, poświęconym Członkowi Honorowemu SEP i długoletniemu profesorowi Po-
litechniki Śląskiej, Janowi OBRĄPALSKIEMU. Organizatorem seminarium był OZW SEP, 
a jego gospodarzem Przedsiębiorstwo Usług Naukowo-Technicznych „Pro Novum” Sp. z o.o. 
w Katowicach. W pierwszej części prezes „Pro Novum” dr inż. Jerzy TRZESZCZYŃSKI 
oraz mgr Ewa TRZESZCZYŃSKA przedstawili historię i zakres działalności firmy. W części 
seminaryjnej wygłoszono trzy referaty przez P.T. Kolegów: 

- Tomasza KOŁAKOWSKIEGO: „Prof. Jan OBRĄPALSKI, sylwetka i dokonania życiowe”; 
- Kazimierza GIERLOTKĘ: „Prof. Jan OBRĄPALSKI, organizator pierwszej w Polsce Ka-

tedry Energetyki na Wydziale Elektrycznym Politechniki Śląskiej”; 
- Jana KAPINOSA: „Historia ustanowienia przez Oddział Gliwicki SEP medalu im. prof. 

Jana OBRĄPALSKIEGO”. 
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Oprócz autorów referatów w seminarium uczestniczyli Koledzy Ludwik PINKO, Tadeusz 
GLINKA, Andrzej CIEPŁY, Bogumił DUDEK i Krzysztof KOLONKO z Oddziału Gliwic-
kiego SEP. 

13 listopada 2018 r. Koło OGl SEP działające przy TAURON Dystrybucja S.A. Oddział 
Gliwice wraz z Sekcją Energetyki OGl SEP zorganizowało w Gliwicach seminarium 
szkoleniowe pt. „Standardy techniczne – ogólne wymagania techniczne budowy stacji WN/SN 
oraz rozdzielni WN i SN w TAURON Dystrybucja S.A.” Spotkanie to było kontynuacją semi-
narium z dnia 07 grudnia 2017 r., które dotyczyło tego samego standardu. Liczne dyskusje, 
które wówczas miały miejsce podczas wystąpienia przedstawiciela Biura Standaryzacji 
w TAURON Dystrybucja S.A. spowodowały, że nie udało się zrealizować całego materiału w 
trakcie jednego seminarium. Tym razem temat cieszył się również tak dużym zainte-
resowaniem, że czas przewidziany na spotkanie okazał się niewystarczający. W związku 
z tym planuje się organizację trzeciej edycji seminarium poświęconego temu standardowi.  

13 listopada 2018 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Dominującym tematem obrad była 
dyskusja nad wynikiem finansowym Oddziału po 9. miesiącach 2018 r. oraz decyzje podjęte 
w czasie posiedzenia Rady Prezesów dnia 26 października 2018 r., dotyczące drastycznej 
podwyżki wysokości składek członkowskich SEP oraz odpisów na rzecz ZG SEP od składek 
członkowskich. W tej sprawie Prezydium jednogłośnie podjęło decyzję o wystosowaniu do 
władz centralnych SEP pisma protestującego przez zamiarem wprowadzenia ww. podwyżek 
w życie. 

14 listopada 2018 r. Kolejne w II połowie 2018 r. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń 
Elektrycznych OGl SEP. Referat pod tytułem „Wytyczne sporządzania dokumentacji elek-
trycznej w świetle obowiązujących aktualnych przepisów (prawo budowlane, prawo energe-
tyczne, pbue, iec, warunki techniczne)” wygłosił mgr inż. Jerzy ZAWRZEL. 

22 - 24 listopada 2018 r. Czteroosobowa delegacja Studenckiego Koła Naukowego OGl SEP 
przy Politechnice Śląskiej wzięła udział w XX ODME w Szczecinie. Tematem wiodącym 
ODME była energia odnawialna, której głównie poświęcono czas podczas wielu wykładów, 
dyskusji i szkoleń. 

10 grudnia 2018 r. Ostatnie w 2018 r. posiedzenie Prezydium OGl SEP. W czasie posiedze-
nia omawiany był plan budżetu Oddziału na 2019 r. Po niewielkich poprawkach plan ten zo-
stał zaakceptowany i zostanie przedstawiony do zaopiniowania przez Komisję Gospodarczo-
Finansową Oddziału. Członkowie Prezydium dyskutowali również nad propozycją składu 
jednej z Komisji Kwalifikacyjnych Oddziału na kadencję 2019-2023. 

12 grudnia 2018 r. Ostatnie już w 2018 r. Seminarium Sekcji Instalacji i Urządzeń Elek-
trycznych OGl SEP, zorganizowane przy współudziale Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów 
Budownictwa. Referat na temat „Zarządzanie projektami: metodyki, praktyka, techniki, na-
rzędzia” wygłosiła mgr Wioletta KASTRAU. 

14 grudnia 2018 r. Rozstrzygnięty został jubileuszowy, 50. „Konkurs na najlepszą pracę dy-
plomową z elektryki”, organizowany corocznie przez OGl SEP i Koło SEP przy Politechnice 
Śląskiej przy współudziale Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – Oddziału 
Elektryków i od kilku już lat – Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa. Czołowe 
miejsca wg kolejności zajęli: mgr inż. Grzegorz ZIOŁO, mgr inż. Agnieszka DZIENDZIEL 
i mgr inż. Monika MIKOŁAJCZYK, natomiast pozostali uczestnicy konkursu: mgr inż. Sta-
nisław GOROL, inż. Maciej HASA i inż. Dawid KUŚ uzyskali wyróżnienia. Laureatom ser-
decznie gratulujemy! 
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18 grudnia 2018 r. Odbyło się posiedzenie Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP, prawie 
w całości poświęcone zatwierdzeniu tymczasowego planu finansowego na 2019 r. Po oży-
wionej dyskusji członkowie Zarządu jednomyślnie przyjęli zaprezentowany plan finansowy 
i podjęli w tej sprawie stosowną uchwałę. Ponadto Prezes Oddziału przedstawił najważniejsze 
sprawy, omawiane w czasie ostatniego posiedzenia Rady Prezesów. 

06 stycznia 2019 r. Poranek noworoczny w NOSPR, zorganizowany w 200. rocznicę urodzin 
Stanisława MONIUSZKI, w którym wzięło udział kilkudziesięciu miłośników Melpomeny – 
członków OGl SEP i towarzyszących im osób. W repertuarze Orkiestry była estradowa wer-
sja opery komicznej „Straszny dwór” ww. kompozytora.  

09 stycznia 2019 r. Spotkanie noworoczne OGl SEP. Na Spotkaniu tym byli obecni m.in. 
Dziekan Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Prezesi i członkowie sąsiednich Od-
działów SEP i stowarzyszeń FSNT NOT oraz zaproszeni goście. Prezes Oddziału przedstawił 
najważniejsze wydarzenia w Oddziale w 2018 r. oraz zarys zamierzeń na najbliższą przy-
szłość, po czym głos zabrali zaproszeni goście.  
      W części „medalowej” Kol. Jerzy WRZOSEK otrzymał Medal im. inż. Kazimierza 
SZPOTAŃSKIEGO, natomiast grono działaczy OGl SEP wraz z redaktorką ŚWE, Kol. 
Klaudią PIEKARSKĄ otrzymało pamiątkowe dyplomy i drobne upominki w nagrodę za pra-
cę włożoną w organizację obchodów 65-lecia Oddziału. Wręczone zostały także nagrody dla 
laureatów XLIX Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki w 2018 r. (szczegóły 
konkursu wyżej). 
      W części artystycznej wystąpili absolwenci Akademii Muzycznej z Katowic, którzy 
swymi niebanalnymi głosami oczarowali uczestników Spotkania, po czym Prezes Oddziału 
wzniósł toast za pomyślność w 2019 roku. Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku 
i przysłowiowej lampce wina oraz przy ożywionej dyskusji w tzw. podgrupach w miłej at-
mosferze trwało do późnych godzin wieczornych. 

22 stycznia 2019 r. Pierwsze w 2019 r. posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prezydium podjęło 
m.in. decyzję o przekazaniu do prowadzenia spraw finansowo-księgowych Oddziału wybra-
nemu biuru obrachunkowemu. Spowodowane to zostało przejściem na emeryturę dotychcza-
sowej księgowej Oddziału. 

29 stycznia 2019 r. Spotkanie noworoczne koła OGl SEP przy Politechnice Śląskiej. Jest to 
najliczniejsze koło Gliwickiego Oddziału, liczące ok. 120 członków. Jak co roku, było wznio-
śle przy występach Prorektora Pol. Śląskiej prof. T. TRAWIŃSKIEGO, Dziekana Wydz. 
Elektrycznego prof. P. SOWY oraz Prezesa Oddziału dra J. KAPINOSA i Prezesa Koła dra 
T. RUSKA, ale także smacznie, gwarno i wesoło, a nawet twórczo aż do późnych godzin wie-
czornych w części mniej oficjalnej tego miłego spotkania…  

02 lutego 2019 r. Odbyło się tradycyjne Spotkanie noworoczne, zorganizowane przez Sekcję 
Energetyki OGl SEP. Tym razem uczestnicy zabawy spotkali się w Restauracji „Trzy Światy”. 
Niezawodne siedemdziesięcioczteroosobowe grono członków i sympatyków ww. Sekcji ba-
wiło się świetnie do późnych godzin nocnych przy muzyce znanego już wszystkim 
z poprzednich spotkań zespołu Format. Bogate menu, zaspokajające wybredne kulinarne gu-
sty wszystkich uczestników zabawy, w powiązaniu z niewyczerpującymi się napitkami (na-
wet produkcji własnej Restauracji!), w wydatny sposób przyczyniło się do doskonałego na-
stroju i wspaniałego humoru miłośników tańca i dobrego jadła. Do zobaczenia za rok! 

04 lutego 2019 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prawie w całości było ono po-
święcone analizie i wnoszeniu poprawek do umowy na prowadzenie spraw finansowo-
księgowych Oddziału, przedstawionej przez wybrane biuro obrachunkowe. Ponadto Prezy-
dium przyjęło do grona członków OGl SEP cztery nowe osoby. 
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07 lutego 2019 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału, na którym została wynegocjowana 
i podpisana ostateczna wersja umowy na prowadzenie księgowości i finansów Oddziału przez 
wybrane biuro obrachunkowe. 

08 lutego 2019 r. Opracowany został przez Prezydium OGl SEP krytyczny komentarz do 
polityki energetycznej Polski do 2040 r. 

05 marca 2019 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Przestawiona została propozycja podzia-
łu przychodów ze składek członkowskich SEP między Zarząd Główny SEP, OGl SEP oraz 
Koła Gliwickiego Oddziału. Określony został termin i program najbliższego zebrania Zarządu 
OGl SEP. W szeregi Oddziału przyjęto dwie nowe osoby. 

19 marca 2019 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału, tym razem poświęcone m.in. 
zatwierdzeniu stawek wynagrodzenia dla członków Komisji kwalifikacyjnych Oddziału. Pre-
zydium zapoznało się z wykonaniem planu finansowego Oddziału w 2018 r. oraz 
z propozycją budżetu na 2019 r. Po niewielkich poprawkach budżet ten został przyjęty 
i przekazany do zaopiniowania przez Komisję Gospodarczo-Finansową Oddziału. Ponadto 
w poczet członków Oddziału przyjęte zostały trzy nowe osoby. 

25 marca 2019 r. Zebranie Zarządu OGl SEP. Przedstawione zostało sprawozdanie 
z działalności Oddziału w 2018 r. oraz sprawozdanie finansowe Oddziału za 2018 r. Oba te 
sprawozdania zostały przyjęte. Przedstawiony został również plan budżetu Oddziału na 
2019 r. oraz opinia Komisji Gospodarczo-finansowej i Komisji Rewizyjnej OGl SEP. Po dys-
kusji w wyniku przeprowadzonego głosowania Zarząd Oddziału zatwierdził przedstawiony 
budżet Oddziału na 2019 r. Ponadto Prezes Oddziału przedstawił zamierzenia Oddziału, któ-
rych celem jest uświetnienie 100-lecia SEP oraz program obchodów ŚDTiSI i MDE w Gli-
wickim Oddziale SEP. 

29 - 31 marca 2019 r. W Rzeszowie odbyła się IV Konferencja Naukowo-Techniczna „Bez-
pieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych, eksploatowanych w przemyśle górni-
czym”, zorganizowana przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej OGl SEP oraz 
kilka kół zakładowych i terenowych Oddziału, związanych z przemysłem górniczym. Jej ce-
lem była wielopłaszczyznowa prezentacja osiągnięć technicznych i technologicznych 
w zakresie zasilania, sterowania, sygnalizacji oraz badania maszyn i urządzeń elektro-
energetycznych w przemyśle górniczym z aspektami bezpieczeństwa ich eksploatacji.  

Oprócz wysłuchania wielu interesujących referatów i prezentacji tematycznych uczes-
tnicy konferencji zwiedzili niezwykle interesującą firmę ML System S.A., zajmującą się nie 
tylko produkcją i wdrażaniem niestandardowych systemów fotowoltaicznych, lecz także pro-
wadzeniem zaawansowanych badań innowacyjnych i rozwojowych w zakresie nowoczesnych 
rozwiązań z dziedziny fotowoltaiki. W drodze powrotnej zwiedzili oni również pierwszą 
w Polsce naziemną farmę fotowoltaiczną, która powstała w Wierzchosławicach, o mo-
cy 1 MW. 

05 kwietnia 2019 r. Trzyosobowa delegacja Zarządu OGl SEP uczestniczyła w uroczystych 
obchodach 20-lecia Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej. Spo-
tkanie polskich elektryków i elektrotechników odbyło się w miejscowości Havirov-Sucha. 
Referat na temat 20-letniej historii i działalności SEP w Republice Czeskiej przedstawił Pre-
zes tego Stowarzyszenia, inż. Tadeusz TOMAN, a dr Jan KAPINOS – Prezes OGl SEP – 
przedstawił natomiast krótko 100-letnią historię SEP w Polsce.  

20 maja 2019 r. Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Poświęcone zostało ono w całości 
sprawom finansowym Oddziału w świetle zbliżającego się terminu zatwierdzenia sprawo-
zdania finansowego za 2018 r. 
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29 maja 2019 r. Uroczyste obchody Jubileuszu 100-lecia Oddziału Zagłębia Węglowego, 
w którym wzięła udział kilkuosobowa grupa przedstawicieli Zarządu Oddziału Gliwickiego 
SEP. Obchody te połączone zostały z IX Katowickimi Dniami Elektryki i Konferencją „Bez-
pieczeństwo w elektryce i energetyce w obliczu wyzwań przemysłu 4.0”, w czasie której wy-
głoszono szereg interesujących referatów tematycznych oraz przedstawiono prezentacje 
i wystawy firm uczestniczących w ww. obchodach. Ten niezwykle podniosły dzień zakoń-
czyła uroczysta Gala, która miała miejsce w Teatrze Śląskim w Katowicach. 

06 - 07 czerwca 2019 r.  XXXIX Nadzwyczajny Zjazd Delegatów SEP, zwołany w związku 
z obchodami Jubileuszu 100-lecia SEP. W Zjeździe uczestniczyli również delegaci 
z Oddziału Gliwickiego SEP, biorący także aktywny udział w imprezach towarzyszących 
Zjazdowi, jak np. odsłonięcie pomnika-ławeczki profesora Mieczysława POŻARYSKIEGO, 
pierwszego prezesa SEP. 

10 czerwca 2019 r. Zebranie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Prezes Oddziału przed-
stawił sprawozdanie z obchodów Jubileuszu 100-lecia SEP w Warszawie oraz Jubileuszu 
100-lecia OZW SEP w Katowicach. Omawiany był również program obchodów MDE w Od-
dziale. Ponadto w skład członków OGl SEP przyjęta została jedna osoba. 

12 czerwca 2019 r. Gliwickie Dni Nauki i Techniki, zorganizowane przez NOT – FSNT RM 
w Gliwicach pod honorowym patronatem Prezydenta Gliwic, dra hab. inż. Zygmunta FRAN-
KIEWICZA. W ramach Dni przedstawiono kilka interesujących wykładów popularno-nau-
kowych oraz pokazów i prezentacji, głównie gliwickich uczniów i studentów. W tym zapre-
zentowany został działający model układu do automatycznego pozycjonowania baterii foto-
woltaicznych, opracowany i udoskonalony w Katedrze Metrologii, Elektroniki i Automatyki 
we współudziale studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Śląskiej, członków Stu-
denckiego Koła OGl SEP. 

18 czerwca 2019 r. Zebranie Zarządu OGl SEP, na którym m.in. przedstawione zostało 
sprawozdanie z działalności Oddziału za I półrocze 2019 r. oraz przyjęty został plan działal-
ności na II półrocze b.r. Główny cel tego zebrania to zatwierdzenie zweryfikowanego spra-
wozdania finansowego Oddziału za 2018 r. Ponadto zlikwidowane zostało jedno z kół zakła-
dowych Oddziału z powodu zbyt małej liczby członków. 

26 czerwca 2019 r. Obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w Oddziale Gliwickim 
SEP, poświęcone pamięci byłych pracowników Wydziału Elektrycznego, zmarłych profe-
sorów: prof. dra hab. inż. Romana JANICZKA i prof. dra hab. inż. Brunona SZADKOW-
SKIEGO. Po raz pierwszy wręczone zostały medale im. prof. Lucjana NEHREBECKIEGO, 
ustanowione uchwałą Walnego Zgromadzenia OGl SEP z dnia 12 marca 2018 r. Medalami 
tymi odznaczono łącznie 17 osób, w tym – wnuczkę prof. NEHREBECKIEGO, panią Annę 
RADOMSKĄ-KUBIK (Medal z nr 1) oraz – w uznaniu zasług dla Oddziału Gliwickiego SEP 
– medale te przyznane zostały pośmiertnie również prof. R. JANICZKOWI oraz prof. 
B. SZADKOWSKIEMU i wręczone zostały one obecnym na spotkaniu członkom Rodzin obu 
profesorów. Po wręczeniu medali prof. Jan POPCZYK oraz prof. Tadeusz SKUBIS przed-
stawili sylwetki i dorobki naukowe zmarłych profesorów – Romana JANICZKA i Brunona 
SZADKOWSKIEGO. Swe wystąpienia wzbogacili licznymi fotografiami i osobistymi 
wspomnieniami. Podkreślili oni znaczący wkład profesorów w rozwój nauki polskiej oraz 
umiejętność praktycznego wykorzystania swej wiedzy, a także duże zaangażowanie w pracę 
Oddziału Gliwickiego SEP, jak również niezwykłą skrupulatność, skromność i konsekwencję 
w działaniu. 
  Po spontanicznych wystąpieniach członków Rodzin oraz przyjaciół i współpra-
cowników profesorów uczestnicy tej podniosłej uroczystości spotkali się na koleżeńskim po-
siłku, czyli naparstku wina, ciastku i kawie. 



 

 
 

- 18 -   

 
                                                                                    
 

 

28 - 30 czerwca 2019 r. Kolejna już konferencja Knurowskiego Koła Terenowego OGl SEP 
pod tytułem „Bezpieczeństwo i niezawodność urządzeń elektrycznych eksploatowanych 
w przemyśle górniczym”, która tym razem odbyła się w Łodzi. W programie konferencji 
przewidziano m.in. pobyt w fabryce ABB, gdzie uczestnicy zapoznali się z linią produkcyjną 
silników oraz falowników średniego napięcia, a także z niezwykle interesującymi prezenta-
cjami tematycznymi firm uczestniczących w konferencji. 

16 lipca 2019 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone prawie w całości sprawom 
finansowym Oddziału. 

09 sierpnia 2019 r. Zmarł Kol. Tadeusz LIPIŃSKI, wieloletni Prezes OGl SEP i członek 
Zarządu Głównego SEP. W uznaniu Jego zasług odznaczony został m.in. srebrną, złotą 
i szafirową odznaką honorową SEP oraz nadano Mu godność członka honorowego SEP. Po-
grzeb w asyście sztandaru SEP odbył się dnia 21 sierpnia 2019 r. na Cmentarzu Centralnym 
w Gliwicach. Cześć Jego pamięci! 

12 sierpnia 2019 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Prawie w całości 
poświęcono ono było sprawom bieżącym Oddziału. 

02 września 2019 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Kol. Skarbnik przedstawił na 
nim szczegółowe sprawozdanie finansowe Oddziału po 8 miesiącach bieżącego roku. Poin-
formował on również zebranych, że rozpoczęta została bardzo trudna akcja uregulowania 
sprawy terminowego ściągania składek członkowskich przez poszczególne koła Oddziału. 
Ponadto omawiane były sprawy bieżące Oddziału, w tym przedstawione zostały i omówione 
szczegóły, związane z najbliższymi imprezami integracyjnymi Oddziału. 

07 września 2019 r. Tradycyjny już, bo trzeci Piknik grillowy Oddziału na Łowisku Leśnica 
w Kokotku koło Lublińca. Tym razem nieco mniej, bo tylko 69 osób uczestniczyło w tej im-
prezie. Również tradycyjnie piknik składał się z trzech niezależnych od siebie części: 

1.  Konsumpcja potraw grillowych – jak zwykle była to kiełbaska i krupniok (na gorąco), 
a na koniec – pstrąg, wszystko schładzane zimnym piwem;  

2. Wspólne śpiewanie piosenek turystycznych i biesiadnych przy akompaniamencie czwórki 
rączych grajków; 

3. Zabawy ruchowe (konkursy), takie jak: 
- slalom na czas z piłeczką tenisową na ekologicznej (drewnianej) rakietce lub może ra-

czej na czymś, co przypominało dawną kijankę do prania w rzece, 
- łowienie ryb (niestety, wszystkie zostały wcześniej suto nakarmione przez właściciela  

stawu), 
- rzuty bulami do dołków (nieoczekiwanie dominowały tu kobiety), 
- rzuty krążkiem o dwulitrowy napój Prezesa.   

Jak można było się spodziewać, największym powodzeniem – ze względu na pow-
szechną suchość w gardle – cieszył się konkurs rzutów krążka na szyjkę napoju Prezesa 
i chyba dopiero w trzeciej kolejce wyłoniony został jego zwycięzca, który solidarnie – po 
łyku – udostępnił napój spragnionym. Na otarcie łez dla przegranych w ww. konkurencjach 
fizycznych zorganizowany został również konkurs intelektualny, polegający na odgadnięciu 
znanych postaci na podstawie fragmentów ich życiorysu. Niestety, nie były to najbardziej 
znane osoby współcześnie żyjące, choć padały takie odpowiedzi…  

Tym razem niebiosa wstrzymały się ze zraszaniem lasu prawie do końca pikniku, zatem 
wszyscy uczestnicy tego miłego spotkania bawili się znakomicie i z zadowoleniem widocz-
nym na ich twarzach opuszczali to urokliwe miejsce, już przy lekkiej mżawce.  

No i znowu pojawiła się nieśmiała propozycja do organizatorów – tak 3MAĆ! 

18 września 2019 r. Kilkunastoosobowa grupa gliwickich SEP-owców zwiedziła 32. już targi 
energetyczne ENERGETAB, które tradycyjnie odbywają się we wrześniu u stóp Dębowca 
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i Szyndzielni. W ciągu trzech dni (17-19.09.2019 r.) targi odwiedziło mrowie interesantów, 
biznesmenów i zwykłych ciekawskich, którzy tłumnie wypełniali hale i obszerne pawilony 
namiotowe oraz oblegali stoiska plenerowe. Do zobaczenia za rok! 

30 września 2019 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiane były głównie 
sprawy związane z bieżącą działalnością Oddziału. Ustalona została ponadto wysokość fun-
duszu stypendialnego na bieżący rok szkolny dla najlepszych uczniów szkół średnich 
o profilu elektrycznym, a w poczet członków Oddziału przyjęte zostały dwie osoby. 

04 - 05 października 2019 r. Wycieczka członków OGl SEP i osób towarzyszących do 
KGHM Huty Miedzi „Głogów”. Co ciekawe, Huta ta oprócz podstawowej produkcji miedzi 
(o czystości 99,99%) jest światowym liderem produkcji srebra, a na dodatek wytwarza bardzo 
duże ilości złota, ołowiu, selenu i innych pierwiastków. W pierwszym dniu uczestnicy wy-
cieczki zwiedzili cały ciąg technologiczny Huty oraz zapoznali się z najnowszymi rozwiąza-
niami, stosowanymi w zakresie rozdziału energii elektrycznej i zabezpieczeń. Drugi dzień 
poświęcony został na zwiedzanie Głogowa. Duże wrażenie na uczestnikach wycieczki wy-
warł Pomnik Dzieci Głogowskich, symbolizujący obronę Głogowa w 1109 r. 

11 października 2019 r. Cykliczna konferencja „Nowoczesne rozwiązania w przemyśle elek-
troenergetycznym i automatyce”, zorganizowana przez Zespół ds. kontaktów z przemysłem 
OGl SEP. Zaprezentowanych zostało 5 referatów tematycznych, obejmujących dość szeroki 
zakres aktualnych zagadnień, dotyczących elektroenergetyki przemysłowej. Ponad pięćdzie-
sięcioosobowe grono uczestników z zainteresowaniem wysłuchało wykładów prelegentów, 
po czym miała miejsce ożywiona dyskusja w tzw. podgrupach tematycznych, połączona 
z prezentacją produktów firm biorących udział w ww. konferencji. 

14 października 2019 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP, w czasie którego m.in. zaakcep-
towane zostały propozycje przyznania medali 100-lecia SEP oraz medali im. L. NEHRE-
BECKIEGO członkom Oddziału. Ponadto w skład członków OGl SEP przyjęte zostały 
3 nowe osoby. 

17 października 2019 r. Posiedzenie Kapituły ds. stypendiów dla najlepszych uczniów szkół 
średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym. Kapituła przyznała na rok akademicki 
2019/2020 5 stypendiów. Uczniowie wyróżnieni stypendiami to: 

Martin RYBKA (ZST Rybnik), 
Szczepan DWORNICKI (ZST Rybnik), 
Dawid WORYNA (ZST Rybnik), 
Bartłomiej DAPKUN (ZSŁ Gliwice), 
Szymon BOGACKI (ZSŁ Gliwice). 

Stypendystom serdecznie gratulujemy! 

28 października 2019 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Poświęcone ono 
było głównie krytycznej analizie stanu finansowego Oddziału po 9 miesiącach 2019 r. Prezy-
dium zaakceptowało ponadto wniosek jednego z kół Oddziału o jego rozwiązanie z powodu 
znacznego ubytku członków tego koła. 

18 listopada 2019 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Przedstawiony i przedys-
kutowany został wstępny plan finansowy Oddziału na 2020 r., który zostanie przedstawiony 
do zatwierdzenia przez Zarząd Oddziału. Ustalony został program zebrania Zarządu i zapadła 
decyzja o zorganizowaniu kolejnego Balu Sekcji Energetyki OGl SEP. Ponadto w poczet 
członków OGl SEP przyjęta została jedna osoba. 

02 grudnia 2019 r. Ostatnie w 2019 r. zebranie Zarządu OGl SEP. W czasie tego zebrania 
Kol. Bogumił DUDEK z OGl SEP przedstawił referat p.t. „Energetyka w Chinach”, który 
wywołał ożywioną dyskusję wśród zebranych. Następnie Sekretarz Oddziału zaprezentował 
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sprawozdanie z działalności Oddziału w 2019 r., po czym Zarząd zapoznał się z wstępnym 
planem finansowym Oddziału na 2020 r., przedstawionym przez Skarbnika Oddziału. 
W zarządzonym głosowaniu plan ten jednogłośnie został przez Zarząd przyjęty. Zarząd 
uchwalił również wysokość funduszu stypendialnego dla uczniów szkół średnich na rok 
szkolny 2019/2020 oraz zaakceptował wniosek Prezydium o rozwiązaniu jednego z kół Od-
działu z powodu zbyt małej liczby członków tego koła. 

13 grudnia 2019 r. Odbyła się sesja konkursowa 51. już „Konkursu na najlepszą pracę dy-
plomową z elektryki”, zorganizowanego tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP 
przy Politechnice Śląskiej ze współudziałem Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownic-
twa oraz Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej, którzy 
byli również sponsorami nagród w tym konkursie. Komisja konkursowa przyznała 5 nagród 
następującym dyplomantom-absolwentom z 2019 r.: 

  I nagroda: mgr inż. Robert NAWRATH, 
        II nagroda: mgr inż. Maciej KLIMAS, 
        II nagroda: mgr inż. Krystian SKOWROŃSKI,  
       III nagroda: mgr inż. Maciej NADOLSKI, 
       III nagroda: mgr inż. Marcin PYRCHAŁA. 

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

20 grudnia 2019 r. Ostatnie w 2019 r. zebranie Prezydium OGl SEP. W czasie zebrania 
przedstawiona została przez Skarbnika Oddziału sytuacja finansowa Oddziału na koniec 
2019 r. Prezydium zapoznało się również i zaakceptowało propozycję zorganizowania przez 
OGl SEP wraz z Katedrą Metrologii, Elektroniki i Automatyki Politechniki Śląskiej 
52. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, która odbędzie się w dniach 7-9 września 
2020 r. Ponadto Prezes Oddziału przedstawił sprawozdanie z posiedzenia Rady Prezesów, 
które odbyło się dnia 18 grudnia 2019 r. w Warszawie, a w skład członków OGl SEP przyjęto 
13 nowych osób. 

13 stycznia 2020 r. Spotkanie noworoczne Oddziału Gliwickiego Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich. Spotkanie to zaszczycili swą obecnością m.in. Prezesi i członkowie sąsiednich 
Oddziałów SEP i stowarzyszeń FSNT NOT oraz zaproszeni liczni goście. Po powitaniu gości 
Prezes Oddziału – tym razem relatywnie krótko – przedstawił najważniejsze sprawy, które 
udało się załatwić w 2019 r., oraz najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce w minio-
nym roku w Oddziale, po czym głos zabrali zaproszeni goście. Po ich wystąpieniach odbyła 
się część „medalowa” spotkania, w  czasie której wyróżniającym się w pracy na rzecz Od-
działu jego członkom oraz przedstawicielom niektórych firm, współpracującym z OGl SEP, 
wręczone zostały medale im. prof. Lucjana NEHREBECKIEGO. Jako pierwszy na tym spo-
tkaniu medal ten otrzymał Kol. Tadeusz TOMAN, Prezes Stowarzyszenia Elektrotechników 
Polskich w Republice Czeskiej. Medale te – w uznaniu zasług dla rozwoju Oddziału – otrzy-
mały również Kol. Wanda TETZLAFF i Kol. Maria KAPROŃ, kończące pracę na rzecz OGl 
SEP i przechodzące na zasłużoną emeryturę. Wręczone zostały także nagrody dla laureatów 
51. już „Konkursu na najlepszą pracę dyplomową z elektryki” (szczegóły konkursu podano 
wyżej). 

W części artystycznej wystąpił Ireneusz MICZKA z Gliwic, znany w kraju wokalista, 
który swym barytonem przy zaprezentowanym, wysublimowanym repertuarze podbił serca 
wszystkich uczestniczek i uczestników tego miłego spotkania. Towarzyszył mu jego uczeń – 
Szymon SADKOWKI z PPSZWB, a na fortepianie akompaniowała Katarzyna RZESZUTEK. 
Po tym występie Prezes Oddziału wzniósł tradycyjny toast za pomyślność wszystkich uczest-
ników spotkania oraz za dalszy rozwój Gliwickiego Oddziału SEP. 

Spotkanie to przy nader smacznym poczęstunku i nie jedynej lampce wina oraz przy 
ożywionej dyskusji w tzw. kuluarowych podgrupach, w miłej atmosferze trwało do skutku… 
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20 stycznia 2020 r. Sześćdziesięcioośmioosobowa grupa gliwickich SEP-owców i osób im 
towarzyszących wzięła udział w koncercie Polskiej Orkiestry Sinfonia Iuventus im. Jerzego 
SEMKOWA, która wystąpiła w siedzibie katowickiej NOSPR w ramach Sceny Młodych 
w obsadzie: 

Marek WRONISZEWSKI – dyrygent, 
Marcel MARKOWSKI – wiolonczela, 
Polska Orkiestra Sinfonia Iuventus im. Jerzego SEMKOWA, 

z programem: 
Ludwig van BEETHOVEN – Uwertura „Coriolan” opus 62, 
Edward ELGAR – Koncert wiolonczelowy e-moll opus 85, 
Antonin DVORAK – VII Symfonia d-moll opus 70. 

Wszyscy wykonawcy koncertu oraz dyrygent – mimo młodego wieku – wykazali się pełnym 
profesjonalizmem i nagrodzeni zostali niezwykle długimi brawami na stojąco. Niestety, bisu 
nie było…                                                                      

27 stycznia 2020 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Poświęcone ono było głównie 
ustaleniu wysokości stawek wynagrodzeń dla członków Komisji kwalifikacyjnych Oddziału 
w związku ze wzrostem odpłatności za każdy przeprowadzony egzamin na uprawnienia za-
wodowe w 2020 r.  

29 stycznia 2019 r. Tradycyjne Spotkanie noworoczne Koła OGl SEP przy Politechnice Ślą-
skiej, macierzystej uczelni większości członków ww. Oddziału. Koło to jest największym 
kołem Oddziału, gdyż aktualnie liczy 126 członków, w tym – aż 41 emerytów, głównie daw-
nych nauczycieli akademickich. Spotkanie to otworzył prezes Koła, Kol. Tomasz RUSEK, 
który przedstawił najważniejsze osiągnięcia Koła w 2019 r. i nakreślił plan działalności na 
2020 r., po czym głos zabrali zaproszeni goście. Miłym akcentem tego Spotkania było wrę-
czenie przez Prezesa OGl SEP medali im. L. NEHREBECKIEGO licznym członkom tego 
Koła, wyróżniającym się działalnością na rzecz OGl SEP, w tym również – w uznaniu zasług 
w wykształcenie wielu pokoleń elektryków i elektroników, zwykle późniejszych członków 
Oddziału.  Po spożyciu pożywnego posiłku spotkanie to przerodziło się w forum dyskusyjne w 
tzw. podgrupach, a tematem dyskusji były nie tylko sprawy naukowe. Przy przysłowiowym 
naparstku wina i smacznym ciasteczku tradycyjnie trwało ono do późnych godzin wieczornych. 

01 lutego 2020 r. Sześćdziesięcioosobowe niezawodne grono miłośniczek i miłośników 
Terpsychory i Bachusa bawiło się do późnych godzin nocnych w Restauracji „Trzy Światy” 
w Gliwicach. Zabawa zorganizowana została tradycyjnie przez Kolegium Sekcji Energetyki 
OGl SEP. Do tańca przygrywał znany już wszystkim z poprzednich spotkań zespół Format. 
Bogate menu, zaspokajające wybredne kulinarne gusty wszystkich uczestników zabawy, 
w powiązaniu z niewyczerpującymi się napitkami różnego rodzaju i mocy w wydatny sposób 
przyczyniło się do doskonałego nastroju, wspaniałego humoru i  nieposkromionej kondycji 
uczestników tego dorocznego spotkania. 

27 lutego 2020 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Omawiany był bilans przychodów 
i wydatków Oddziału w 2019 r. Ustalony został program najbliższego zebrania Zarządu Od-
działu. Prezydium podjęło również decyzję o zwolnieniu 3 członków Oddziału z obowiązku 
odprowadzania składek członkowskich SEP. Zwolnienie to podyktowane zostało podeszłym 
wiekiem tych członków (wszyscy > 90 lat) oraz ich sytuacją materialną. Oddział Gliwicki 
SEP objął ponadto patronatem coroczny konkurs „Przygoda z techniką”, organizowany przez 
Rybnickie Koło Terenowe dla uczniów szkół podstawowych Rybnickiego Okręgu Przemy-
słowego. 

16 marca 2020 r. W obliczu narastającej lawinowo liczby zakażeń wirusem Covid-19 
(w kraju łącznie już 177 przypadków) odwołane zostało kolejne posiedzenie Prezydium OGl 
SEP oraz planowane na 23 marca 2020 r. „stacjonarne” zebranie Zarządu Oddziału. Po tele-
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fonicznych konsultacjach Prezydium ustaliło, że zebranie Zarządu odbędzie się w zdalnej 
formie, a zwłaszcza zdalnie (elektronicznie) przeprowadzone zostanie głosowanie nad przyję-
ciem sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 r. 

23 marca 2020 r. Odbyło się zdalne zebranie Zarządu Gliwickiego Oddziału SEP. Członko-
wie Zarządu wcześniej zapoznali się z wersją elektroniczną sprawozdania z działalności Od-
działu w 2019 r., sprawozdaniem finansowym Oddziału za 2019 r. (oraz z komentarzem do 
tego sprawozdania), a także z planem budżetu i planem działalności Oddziału na 2020 r. Za-
rząd Oddziału w wyniku przeprowadzonego głosowania drogą elektroniczną podjął jedno-
myślnie uchwałę o przyjęciu sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 r. oraz zaakcepto-
wał pozostałe sprawozdania i plan pracy Oddziału na 2020 r. 

25 maja 2020 r. Po dwumiesięcznej przerwie, spowodowanej ograniczeniami sanitarno-
epidemiologicznymi, odbyło się kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Skorygowany zo-
stał plan działalności Oddziału na II połowę 2020 r. ze względu na ograniczenia spowodowa-
ne przez Covid-19 oraz wyjaśnione zostały nieścisłości finansowe, wynikłe z powodu poja-
wienia się zaległości Oddziału w płatnościach różnych składek z poprzednich lat.  

15 czerwca 2020 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Przedstawiony został aktualny 
bilans finansowy Oddziału. Omówione zostały warunki, jakie musi spełnić Oddział, aby 
otrzymać subwencję z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Przyjęty został program najbliższe-
go zebrania Zarządu Oddziału. Omówione zostały przygotowania Oddziału do obchodów 
Międzynarodowego Dnia Elektryka w OGl SEP w 2020 r. 

17 czerwca 2020 r. Wobec wypłaszczającej się krzywej zachorowań na Covid-19 zwołane 
zostało „stacjonarne” zebranie Zarządu OGl SEP. Zarząd jednomyślnie przyjął uchwałę 
o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego Oddziału za 2019 r. Przyjęta została również 
uchwała o udzieleniu pełnomocnictwa w związku ze staraniem Oddziału o uzyskanie sub-
wencji z Polskiego Funduszu Rozwoju S.A. Zarząd zaakceptował utworzenie nowego koła 
SEP przy firmie Energo-Complex Sp. z o.o. w Piekarach Śląskich. Członkowie Zarządu poin-
formowani zostali o wyróżnieniu dwu artykułów (II i III miejsce) członków OGl SEP 
w corocznym konkursie im. M. POŻARYSKIEGO na najlepsze artykuły, opublikowane 
w czasopismach – organach SEP za rok 2019 oraz o  IV miejscu Knurowskiego Koła Tere-
nowego w konkursie na najaktywniejsze koło SEP w 2019 r. Przedstawiona została informa-
cja o planowanej działalności OGl SEP w II połowie 2020 r., jeśli tylko pozwolą na to warun-
ki epidemiologiczne. 

02 lipca 2020 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP. Omawiana była sprawa udziału Oddziału 
w szkoleniach online, organizowanych z dofinansowaniem Śląskiej Okręgowej Izby Inży-
nierów Budownictwa. Przedstawiona została informacja o stanie przygotowań Oddziału do 
organizacji 52. Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów, która odbędzie się w dniach 
7-9 września 2020 r.  w Podlesiach koło Zawiercia. 

31 sierpnia 2020 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Prezydium 
z satysfakcją zostało poinformowane, że Oddział uzyskał subwencję z PFR S.A. w związku 
z utratą przychodów, spowodowanych przez Covid-19. Omawiana była również sprawa 
udziału OGl SEP w cyklu szkoleń online, które prowadzone będą przez 4 Oddziały SEP 
z obszaru województwa śląskiego, przy współudziale ŚOIIB. Ponadto odwołane zostały 
wszystkie imprezy wyjazdowe Oddziału do końca 2020 r. 

07 - 09 września 2020 r. Odbyła się zakończona sukcesem 52. Międzyuczelniana Konfe-
rencja Metrologów, zorganizowana przez Katedrę Metrologii, Elektroniki i Automatyki Poli-
techniki Śląskiej i Oddział Gliwicki SEP. Jest to konferencja cykliczna, tradycyjnie organi-
zowana przez ośrodki akademickie, a jej celem jest integracja środowisk metrologicznych. 
Uczestnikami ww. konferencji byli zarówno pracownicy ośrodków akademickich oraz insty-
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tucji zajmujących się metrologią, jak i przedstawiciele przemysłu. Ze względu na panującą 
epidemię umożliwiono uczestnikom udział w konferencji również w zdalny oraz hybrydowy 
sposób. W czasie konferencji przedstawiono ponad 40 referatów naukowych, obejmujących 
różnorodne obszary metrologii. Miejsce konferencji, znajdujące się w urokliwym otoczeniu 
Jury Krakowsko-Częstochowskiej, umożliwiło również zrealizować ambitny program poza-
naukowy, czyli zwiedzanie okolicznych zamków. Jednak tym razem biała dama się nie poka-
zała. Może po prostu miała niezbyt ładną maseczkę? 

25 września 2020 r. Konferencja techniczna w Knurowie na temat „Poprawa bezpieczeństwa 
w oparciu o nowoczesne rozwiązania urządzeń energetycznych eksploatowanych w przemyśle 
górniczym”, zorganizowana przez Knurowskie Koło Terenowe OGl SEP. Przedstawione zo-
stały łącznie 4 niezwykle interesujące prezentacje tematyczne. Przedstawiciel WUG omówił 
zagadnienie dotyczące nieścisłości prawa, związanego z nadawaniem uprawnień do obsługi 
urządzeń górniczych, natomiast wystąpienie przedstawiciela firmy RENDT S.A. dotyczyło 
kompleksowego monitorowania i zarządzania siecią energetyczną – MOLOS.ENERGY. Pre-
zentacja firmy REVICO S.A. dotyczyła natomiast rozwiązań technicznych, zastosowanych 
w rozdzielnicy typu RSD-12. W drugiej prezentacji tej firmy przedstawione zostały m.in. fil-
my, obrazujące przepięcia i zwarcia, które wystąpiły w sieciach kopalnianych. Po zakończe-
niu części technicznej konferencji odbyła się część kuluarowo-integracyjna, w czasie której 
przy szklanicy kawy dyskutowano nie tylko o rosnącej liczbie zakażeń wirusem Covid-19. 

06 października 2020 r. Kapituła Funduszu Stypendialnego dla najlepszych uczniów szkół 
średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym rozpatrzyła wnioski o stypendia na rok 
szkolny 2020/21. Tym razem przyznane zostały stypendia dla 4 uczniów: dla Marcina MAR-
KIEWKI z ZSME w Rybniku, dla Bartosza STANASZKA z Technikum nr 4 w Jastrzębiu 
oraz dla Daniela CZECHA i Mateusza NIEDOBECKIEGO z ZST Rybnik. Wyróżnionym jak 
zwykle gratulujemy! 

06 października 2020 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Przedstawiona 
została informacja o wynikach konferencji MKM 2020 (07- 09.09.2020 r.) oraz o sprawach, 
omawianych w czasie zdalnych obrad Rady Prezesów (05.10.2020 r.). Ponadto Prezydium 
zaakceptowało wyniki przeprowadzonego konkursu stypendialnego dla uczniów szkół śred-
nich na rok szkolny 2020/21.   

16 października 2020 r. Odbyło się pierwsze z cyklu szkoleń on line, zorganizowane przez 
OGl SEP przy współudziale ŚOIIB. Dotyczyło ono tematu „Wymagania konstrukcyjne oraz 
eksploatacyjne urządzeń budowy przeciwwybuchowej”, a prowadził je Kol. Damian KNOPIK 
z Knurowskiego Koła Terenowego OGl SEP. 

16 października 2020 r. Cykliczna konferencja, zorganizowana w Knurowie – z zacho-
waniem wszelkich wymagań sanitarno-epidemiologicznych – przez Zespół ds. kontaktów 
z przemysłem OGl SEP. Tematem przewodnim były „Nowoczesne rozwiązania w przemyśle 
elektroenergetycznym i automatyce”. Przedstawicielka Politechniki Śląskiej zaprezentowała 
„Rozproszony system poprawy jakości energii elektrycznej”, skupiający się w sumie na opty-
malizacji liczby i rozmieszczenia pasywnych oraz aktywnych kompensatorów mocy biernej. 
Przedstawiciel firmy SONEL S.A. pokazał możliwości nowych urządzeń pomiarowych, pro-
dukcji tej firmy. Prelekcja pod tytułem „Rozwiązania z pogranicza automatyki i informatyki 
spotykane obecnie w przemyśle” stanowiła natomiast ofertę firmy INEE Sp. z o.o. Działania 
tej firmy charakteryzują się bowiem elastycznym podejściem do wymagań klienta, dzięki 
czemu możliwa jest rewitalizacja starych systemów automatyki albo połączenie ich z nowymi 
rozwiązaniami. Po części technicznej rozpoczęła się część towarzyska spotkania i rozmowy 
kuluarowe, trwające jak zwykle do późnych godzin wieczornych. 
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26 października 2020 r. Z powodu obostrzeń antywirusowych odwołane zostało posiedzenie 
Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Strach ma wielkie oczy, ale lepiej dmuchać na zimne. 
Tylko jak długo? Pewno do czasu, aż całkiem ostygnie… 

30 października 2020 r. Kolejne ze szkoleń online, zorganizowanych przez OGl SEP przy 
współudziale ŚOIIB. Jego temat to „Domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne PV”. Szkolenie 
to cieszyło się olbrzymim zainteresowaniem uczestników, a przeprowadził je Kol. Krzysztof 
SZTYMELSKI z Koła OGl SEP przy Politechnice Śląskiej. 

13 listopada 2020 r. I znowu miało miejsce kolejne szkolenie, zorganizowane przez OGl 
SEP przy współudziale ŚOIIB, cieszące się bardzo dużym zainteresowaniem uczestników. 
Prowadził je Kol. Krzysztof SZTYMELSKI z Koła OGl SEP przy Politechnice Śląskiej, 
a temat szkolenia to „Instalacje fotowoltaiczne w budownictwie mieszkaniowym”. 

23 listopada 2020 r. Zdalne posiedzenie Prezydium OGl SEP, poświęcone głównie ocenie 
stanu finansów Oddziału przed końcem 2020 roku. Przedstawione zostały również założenia 
do planu budżetu Oddziału na 2021 r. Prezydium podjęło także decyzję o rozwiązaniu jedne-
go z kół Oddziału, które od kilku już lat nie wykazywało zainteresowania przynależnością do 
SEP.  

27 listopada 2020 r. Odbyło się czwarte już z cyklu szkoleń online, zorganizowane przez 
OGl SEP przy współudziale ŚOIIB. Tym razem szkolenie to dotyczyło tematu „Certyfikacja 
urządzeń elektrycznych i elektronicznych w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej”. 
Prowadzili je Koledzy Bogusław KASPERCZYK i Damian GONSCZ z Koła OGl SEP przy 
Politechnice Śląskiej.  

07 grudnia 2020 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Zaakceptowany został wstępny 
plan budżetu Oddziału na 2021 r. Omawiana była propozycja nowych wymiarów godzi-
nowych szkoleń, związanych z tematyką egzaminów na uprawnienia zawodowe oraz odpłat-
ności za te szkolenia. Ustalony został termin zebrania Zarządu Oddziału oraz jego tematyka. 

14 grudnia 2020 r. Zebranie Zarządu OGl SEP, w czasie którego jednomyślnie przyjęty zo-
stał wstępny plan budżetu Oddziału na 2021 r. Przedstawione zostało sprawozdanie 
z działalności Oddziału w 2020 r., przy czym z powodu koronawirusa Covid-19 niestety 
przeważały w nim pozycje „nie wykonano”, „nie odbyło się” i „przełożone zostało”. Zatwier-
dzona została wysokość funduszu stypendialnego na rok szkolny 2020/21 dla najlepszych 
uczniów szkół średnich. Zarząd jednogłośnie podjął decyzję o rozwiązaniu jednego z kół Od-
działu oraz o rezygnacji Oddziału z funkcji członka wspierającego Klaster 320. 

22 grudnia 2020 r. Rozstrzygnięty został coroczny, już 52. Konkurs na najlepszą pracę dy-
plomową z elektryki, zorganizowany tradycyjnie przez Oddział Gliwicki SEP i Koło SEP przy 
Politechnice Śląskiej przy współudziale Oddziału Elektryków Stowarzyszenia Wychowan-
ków Politechniki Śląskiej i Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa, pierwszy raz 
w historii w zdalnej formule. Tym razem do konkursu zakwalifikowane zostały 4 prace magi-
sterskie, reprezentujące 4 różne ośrodki Politechniki Śląskiej: Katedrę Elektroenergetyki 
i Sterowania Układów (RE-1), Katedrę Energoelektroniki, Napędu Elektrycznego i Robotyki 
(RE-5), Katedrę Metrologii, Elektroniki i Automatyki (RE-2) oraz Katedrę Cybernetyki, Na-
notechnologii i Przetwarzania Danych (RAu-10). Po zapoznaniu się z pracami dyplomowymi 
oraz prezentacjami 10-osobowa Komisja konkursowa przyznała nagrody w kolejności: 

   I nagroda – mgr inż. Jakub STEFANIK (RE-5), 
  II nagroda – mgr inż. Tomasz NACZYŃSKI (RE-1), 
III nagroda – mgr inż. Mariusz WELCEL (RE-2), 
III nagroda – mgr inż. Artur WIDZ (RAu-10). 

Laureatom serdecznie gratulujemy! 



 

 
 

- 25 -   

 
                                                                                    
 

 

11 stycznia 2021 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiano m.in. stan przy-
chodów Oddziału ze składek członkowskich w 2020 r. Omawiane były również niejasności 
Regulaminu, przygotowanego przez Zespół ds. Walki z Nieuczciwą Konkurencją. Zaakcep-
towane zostały także stawki wynagrodzeń dla członków Komisji kwalifikacyjnych na 2021 r.  

31 stycznia 2021 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Omówiony 
został plan imprez Oddziału o charakterze integracyjno-technicznym na 2021 r. Są to 
w większości imprezy, które nie odbyły się w 2020 r. z powodu Covid-19. Nie bez satysfakcji 
podsumowano również efekt wykonania budżetu Oddziału w 2020 r.  

01 lutego 2021 r. Zdalne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Omówiony zo-
stał plan imprez Oddziału o charakterze integracyjno-technicznym na 2021 r. Podjęto uchwałę 
o zwolnieniu w 2021 r. ze składek członkowskich trzech ponaddziewięćdziesięcioletnich 
członków Oddziału. Z satysfakcją podsumowano również wykonanie budżetu Oddziału 
w 2020 r. Omawiany był także projekt nowych stawek za udział w szkoleniach, organizowa-
nych przez Oddział. 

01 marca 2021 r. Kolejne zdalne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Ustalony został harmo-
nogram spotkań w 2021 r. z zarządami kół Oddziału. Zapadła decyzja o podniesieniu kwoty 
stypendiów przyznanych na rok szkolny 2020/2021 dla najlepszych uczniów szkół średnich 
o profilu elektrycznym.  

15 marca 2021 r.  Posiedzenie Prezydium OGl SEP na platformie ZOOM. Przedstawione zo-
stało sprawozdanie z działalności Oddziału oraz z wykonania budżetu w 2020 r. Omówiono 
także plan budżetu Oddziału na 2021 r. Prezydium zaakceptowało ww. sprawozdania oraz 
plan budżetu, a także program najbliższego zebrania Zarządu OGl SEP. Ponadto przedys-
kutowana została propozycja zakupu obligacji skarbowych przez OGl SEP. 

25 marca 2021 r. Odbyło się zdalne zebranie Zarządu OGl SEP. Członkowie Zarządu zapo-
znali się wcześniej z wersją elektroniczną sprawozdania z działalności Oddziału w 2020 r. 
oraz ze sprawozdaniem finansowym Oddziału za 2020 r., a także z planem budżetu i planem 
działalności Oddziału na 2021 r. Zarząd Oddziału w wyniku głosowania drogą elektroniczną 
podjął jednomyślnie uchwałę o przyjęciu i zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za 2020 
r. oraz zaakceptował pozostałe sprawozdania i plan pracy Oddziału na 2021 r. Zarząd podjął 
również decyzję o likwidacji kolejnego koła OGl SEP, a także decyzję o zakupie obligacji 
skarbowych przez Oddział. 

26 kwietnia 2021 r. Zdalne zebranie Prezydium OGl SEP, w czasie którego omawiane były 
projekty planowanych obchodów Światowego Dnia Telekomunikacji i Społeczeństwa Infor-
macyjnego (ŚDTiSI) oraz Międzynarodowego Dnia Elektryka (MDE) w OGl SEP. Jed-
nomyślnie przyjęto propozycję Oddziału Bielsko-Bialskiego SEP współorganizacji i objęcia 
patronatem Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fotowoltaika dziś i jutro”. 
Omawiana była propozycja Koła OGl SEP przy Energo-Complex Sp. z o.o. ustanowienia 
patronem tego Koła zmarłego prof. Jana SUBOCZA, z którym to Koło ściśle współpracowało 
w przeszłości. Ponadto do OGl SEP przyjęto 4 nowych członków.  

10 maja 2021 r. Kolejne zdalne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Omówione zostały szcze-
góły udziału członków OGl SEP w Konferencji „Fotowoltaika dziś i jutro”. Przedstawione 
zostały propozycje spotkań integracyjnych Oddziału na najbliższe miesiące. 

24 maja 2021 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP, na którym omawiano m.in. stan przy-
gotowań do obchodów ŚDTiSI w Oddziale. 
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26 - 27 maja 2021 r. Udział członków OGl SEP w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej „Fotowoltaika dziś i jutro”, zorganizowanej w wersji hybrydowej w siedzibie 
ZIAD w Bielsku-Białej.  

31 maja 2021 r. Obchody ŚDTiSI w Oddziale Gliwickim SEP. Prezes i Wiceprezes Oddziału 
wręczyli zaległe medale im. prof. L. NEHREBECKIEGO, przyznane członkom OGl SEP 
w 2020 r. Po części formalnej Kol. B. KASPERCZYK przedstawił interesujący wykład 
„Wymogi prawa w zakresie dopuszczania do sprzedaży i użytkowania przyrządów pomia-
rowych”, po czym miało miejsce spotkanie koleżeńskie uczestników spotkania.   

14 czerwca 2021 r. Hybrydowe posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Omó-
wiony został zakres przeróbek pomieszczenia zajmowanego przez OGl SEP z przeznacze-
niem na kuchnię. Ustalony został sposób wręczania zaległych medali i wyróżnień, przyz-
nanych członkom Oddziału w 2019 i 2020 r. 

15 - 18 czerwca 2021 r. XI Konferencja „Transformatory w eksploatacji”, zorganizowana 
m.in. przez Koło nr 59 Oddziału Gliwickiego SEP przy firmie Energo-Complex Sp. z o.o. 
w Piekarach Śląskich. Konferencja odbyła się w Ustce, a wzięli w niej udział również przed-
stawiciele Oddziału Gliwickiego SEP. Ważnym wydarzeniem – poza licznymi referatami 
i prezentacjami naukowymi – było uroczyste nadanie ww. Kołu imienia prof. Jana SUBO-
CZA – wybitnego specjalisty w dziedzinie wysokich napięć, elektrotechnologii i inżynierii 
materiałowej, twórcy szkoły naukowej diagnostyki urządzeń elektroenergetycznych, a także 
autora wielu innowacyjnych wdrożeń. Jan SUBOCZ, prof. ZUT Szczecin, za życia ściśle 
współpracował z Energo-Complexem Sp. z o.o. Zmarł 12 kwietnia 2021 r.  

28 czerwca 2021 r. Uroczyste obchody Międzynarodowego Dnia Elektryka w OGl SEP, po-
łączone z wręczeniem medali i wyróżnień, przyznanych członkom OGl SEP w 2019 oraz 
w 2020 r. Tradycyjnie prezentowana była również sylwetka jednego z naukowców Poli-
techniki Śląskiej. Tym razem była to sylwetka prof. Antoniego BOGUCKIEGO, organizatora 
i długoletniego Dyrektora Instytutu Elektroenergetyki i Sterowania Układów Politechniki 
Śląskiej w Gliwicach, którą przedstawił Kol. Jan POPCZYK, współpracownik, wychowanek 
i przyjaciel profesora. 

Prof. A. BOGUCKI był wybitnym specjalistą z zakresu elektroenergetyki. Prace Profe-
sora wniosły poważny wkład w teorię systemów elektroenergetycznych i znalazły zastosowa-
nie w wielu zagadnieniach, związanych z ich eksploatacją, automatyzacją i sterowaniem. Pro-
fesor był także m.in. doktorem h.c. Nowosybirskiego Instytutu Elektrotechnicznego, człon-
kiem Komitetu Elektrotechniki PAN, dyrektorem energetyki II stopnia, posłem na Sejm, Pro-
rektorem Politechniki Śląskiej. Był autorem kilku skryptów, współautorem książki oraz auto-
rem i współautorem ponad stu publikacji naukowych z dziedziny eksploatacji, automatyzacji 
i sterowania systemów elektroenergetycznych. Był skutecznym i lubianym wychowawcą 
i opiekunem młodej kadry naukowej. Zmarł 15 maja 1991 r. Został pochowany na Cmentarzu 
Centralnym w Gliwicach. 

Po wystąpieniu Kol. POPCZYKA głos zabrali inni współpracownicy, wychowankowie 
i przyjaciele Profesora, dzieląc się z uczestnikami tego miłego spotkania mniej znanymi histo-
ryjkami z Jego życia i z działalności na naszej Uczelni. 

 Obchody MDE w OGl SEP zakończyły się spotkaniem koleżeńskim przy kawie 
i ciastku z równoległą dyskusją na wszystkie tematy, które nawarstwiły się do początku pan-
demii koronawirusa COVID-19. 

10 lipca 2021 r. Po raz czwarty członkowie OGl SEP uczestniczyli w pikniku grillowym na 
łowisku Leśnica k. Kokotka. Przy słonecznej pogodzie, w malowniczym plenerze odbyło się 
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długo oczekiwane spotkanie integracyjne, połączone z konsumpcją smakowitych dań z grilla, 
podlewanych piwem. Dla zlikwidowania nadmiaru kalorii, pochodzących z serwowanych 
posiłków, odbyły się zabawy ruchowe i zręcznościowe w takich konkurencjach, jak łowienie 
ryb, strzelanie z pistoletów pneumatycznych do tarczy, rzuty bulami do dołków oraz rzut 
krążkiem o nagrodę Prezesa. Nagrodami za zdobyte czołowe miejsca w konkursach były cie-
płe wędzone pstrągi, a nagrodą Prezesa – duuuża butelka whisky, skonsumowana tak szybko, 
jak litr wody na pustyni przez spragnionych uczestników wielodniowej karawany… 

Wyrazami zadowolenia uczestników po zakończeniu spotkania były niewymuszone, 
szerokie uśmiechy na ich twarzach oraz głośno wypowiadane do organizatorów, znane 
wszystkim słowa: DZIĘKUJEMY i DO SIEGO ROKU! 

19 lipca 2021 r. Stacjonarne zebranie Prezydium OGl SEP, w czasie którego omawiana była 
m.in. procedura wyborcza na kadencję 2022-2026. Wstępnie przedstawione zostały również 
kandydatury członków OGl SEP, którzy mogliby uzyskać akceptację Zarządu Oddziału oraz 
mieć realną szansę w postępowaniu o nadanie godności Honorowego Członka SEP. 

23 sierpnia 2021 r. Kolejne stacjonarne zebranie Prezydium OGl SEP. Omawiane były 
zmiany w składzie osobowym Kapituły ds. medalu im. prof. L. NEHREBECKIEGO. Podjęta 
została decyzja o zorganizowanym wyjeździe na targi ENERGETAB 2021. 

28 sierpnia 2021 r.  Ogłoszony został Konkurs stypendialny na rok szkolny 2021/2022 dla 
najlepszych uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym z obszaru wła-
ściwego działalności Oddziału Gliwickiego SEP.  

15 września 2021 r.  Udział członków OGl SEP w targach ENERGETAB 2021, które trady-
cyjnie już odbywają się w połowie września u stóp Dębowca i Szyndzielni. Oprócz zwiedza-
nia licznych stanowisk z bogatą ofertą branżową nowoczesnych urządzeń, aparatury i tech-
nologii dla przemysłu energetycznego członkowie OGl SEP wzięli również udział w II części 
Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Technicznej „Fotowoltaika dziś i jutro”, Zorga-
nizowanej w siedzibie ZIAD w Bielsku-Białej przez Bielsko-Bialski Oddział SEP, m.in. 
z patronatem OGl SEP. Mimo znacznie mniejszej liczby wystawców w porównaniu 
z poprzednimi latami nie zmalała liczba aktualnych katalogów, informatorów i innej literatury 
fachowej, oferowanej na poszczególnych stoiskach i pomocnej w pracy zawodowej SEP-
owców. 

17 września 2021 r. Seminarium „Poprawa bezpieczeństwa w oparciu o nowoczesne rozwią-
zania urządzę energetycznych eksploatowanych w przemyśle górniczym”, zorganizowane 
przez Knurowskie Koło Terenowe OGl SEP. Przedstawione zostały 2 referaty: NextSnN – 
program wspomagający projektowanie kopalnianych sieci niskiego napięcia oraz Moderniza-
cja układu zasilania i sterowania stacji wentylatorów przy szybie IV KWK Knurów-Szczy-
głowice Ruch Szczygłowice.  

18 września 2021 r. Grillowy piknik OGl SEP w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej, zwią-
zany ze zwiedzaniem Jury. Niestety, temperatura i siąpiący deszczyk zniechęciły uczestników 
wycieczki do wyjścia z autobusu, ale ten region kraju prezentuje się równie wspaniale spoza 
jego szyb. I tylko najbardziej wytrwali udali się piechotą na Górę Zborów w Podlesiach. Bo-
gate menu i  miła atmosfera w zupełności skompensowały niedostatki pogody, co nieco po-
prawiło humory wycieczkowiczów. Szkoda tylko, że w tym dniu zupełnie zawiedli nasi siat-
karze… 

20 września 2021 r. Posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Omawiane były 
m.in. kandydatury członków Oddziału, którzy mogliby mieć realną szansę w postępowaniu 
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o nadanie godności Honorowego Członka SEP. Ustalony został program najbliższego posie-
dzenia Zarządu Oddziału. W poczet członków OGl SEP przyjęte zostały 2 osoby. 

29 września 2021 r. Obradowała Kapituła ds. medali im. prof. L. NEHREBECKIEGO. Kapi-
tuła przyznała ww. medale dla członków OGl SEP, wyróżniających się w pracy stowarzysze-
niowej i osób współpracujących z Oddziałem.  

04 października 2021 r. Zebranie Zarządu OGl SEP. Referat pod tytułem „Zagrożenia, ryzy-
ko i ochrona życia elektryków (w kontekście historycznym)” przedstawił Kol. B. DUDEK, 
Członek Honorowy SEP, przewodniczący Polskiego Komitetu Bezpieczeństwa w Elektryce 
SEP. Skarbnik Oddziału przedstawił informację finansową Oddziału za 3 kwartały 2021 r., 
a Sekretarz Oddziału – informację o działalności Oddziału w tym samym czasie. Zarząd pod-
jął uchwałę o wystawieniu kandydatury prof. Jana POPCZYKA – członka OGl SEP – 
w postępowaniu na uzyskanie godności Członka Honorowego SEP oraz zatwierdził maksy-
malną wysokość funduszu stypendialnego dla najlepszych uczniów szkół średnich o profilu 
elektrycznym i elektronicznym na rok szkolny 2021/2022.  

11 października 2021 r. Obradowała Kapituła ds. konkursu stypendialnego dla najlepszych 
uczniów szkół średnich o profilu elektrycznym i elektronicznym na rok szkolny 2021/2022. 
W bieżącym roku przedstawionych zostało 9 wniosków o uzyskanie stypendium. Po wnik-
liwej ich analizie Kapituła przyznała 4 stypendia, które otrzymali uczniowie: 

Daniel CZECH z ZST w Rybniku, 
Jakub TOMANEK z ZST w Rybniku, 
Franciszek KORPAN z ZST w Rybniku, 
Jakub GNIEWSKI z ZSŁ w Gliwicach. 

Nagrodzonym jak zwykle serdecznie gratulujemy! 

01 - 02 listopada 2021 r. W jesiennej kolorowej aurze, przy pięknej pogodzie członkowie 
OGl SEP złożyli kwiaty i zapalili znicze na grobach zmarłych członków Oddziału, którzy 
pełnili w przeszłości funkcje stowarzyszeniowe. Uczcili w ten sposób pamięć o kolegach, 
którzy odeszli już na wieczną służbę… 

04 listopada 2021 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. Omawiane 
były bieżące sprawy Oddziału. Ustalony został termin Spotkania noworocznego Oddziału na 
dzień 10 stycznia 2022 r. oraz dyskutowana była sprawa przeprowadzania spotkań sprawo-
zdawczo-wyborczych w Kołach OGl SEP.  

09 listopada 2021 r. W wieku 73 lat zmarł nasz kolega, dr inż. Andrzej CHOLEWA, emery-
towany pracownik Wydziału Górnictwa, Inżynierii Bezpieczeństwa i  Automatyki Przemys-
łowej Politechniki Śląskiej w Gliwicach.. W latach 2006-2010 oraz 2010-2014 był On człon-
kiem zarządu Oddziału Gliwickiego SEP. W latach 1998-2006 pełnił funkcję przewodniczą-
cego Sekcji Elektrotechniki i  Automatyki Górniczej OGl SEP, a następnie był członkiem 
Centralnego Kolegium SEiAG SEP. W latach 1986-2006 był także członkiem zarządu Koła 
nr 10 SEP przy Politechnice Śląskiej, a w latach 2006-2014 – członkiem komisji rewizyjnej 
koła SEP przy Politechnice Śląskiej. Ponadto był rzeczoznawcą SEP. Był również członkiem 
Sekcji Mechanizacji i Elektryfikacji Górnictwa Komisji Górniczej Oddziału PAN w Kato-
wicach.  

Odszedł od nas szlachetny, prawy, serdeczny Człowiek, Przyjaciel i Kolega, cieszący 
się wielkim autorytetem w środowisku naukowym i górniczym, godny najwyższego szacunku 
nauczyciel akademicki. Uczynny, wielkoduszny, zawsze służący swoją wiedzą i doświad-
czeniem młodym pracownikom naukowym. Wychowawca wielu inżynierów elektryków gór-
niczych. Został pochowany w Katowicach - Szopienicach. Cześć Jego pamięci! 
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15 listopada 2021 r. Kolejne stacjonarne posiedzenie Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP. 
Rozpatrywany był wstępny projekt budżetu Oddziału na 2022 r. Omawiany był program spo-
tkania przedstawicieli Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP z przedstawicielami Prezydium 
Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Ustalona została liczba delegatów Kół na WZO oraz 
skład przedstawicieli Zarządu Oddziału na zebrania sprawozdawczo-wyborcze Kół. Zatwier-
dzony został program najbliższego zebrania Zarządu OGl SEP, a do OGl SEP przyjęto cztery 
osoby. 

18 listopada 2021 r. W Restauracji „Pod wiązem” w Gliwicach odbyło się dawno zapowia-
dane spotkanie przedstawicieli Prezydium Oddziału Gliwickiego SEP z przedstawicielami 
Prezydium Oddziału Zagłębia Węglowego SEP. Obecni byli również wszyscy trzej Członko-
wie Honorowi OGl SEP. Spotkanie przebiegało przy konsumpcji wyśmienitych dań, z któ-
rych słynie restauracyjna kuchnia. 

Mimo skrzętnie przygotowywanego przez Prezesa OGl SEP oficjalnego programu ww. 
spotkania, od początku przybrało ono luźny i roboczy charakter. Omawiane i porównywane 
były m.in. rozwiązania stosowane w obu Oddziałach w zakresie prowadzenia księgowości 
i spraw finansowych. Prezesi Oddziałów wzajemnie zapraszali się do udziału 
w organizowanych imprezach integracyjno-technicznych (ale tylko w przypadkach, kiedy 
będą jeszcze wolne miejsca…) i w Spotkaniach noworocznych. Lepiej zorientowani uczestni-
cy spotkania wymieniali się również doświadczeniami z kampanii wyborczych na szczeblu 
Oddziałów, jak również na szczeblu centralnym. Snuli także przypuszczenia co do kandyda-
tów na funkcję Prezesa SEP w nadchodzących wyborach. Mimo licznych pogłosek o powtór-
nym kandydowaniu na tę funkcję, Prezes OZW wyraźnie „odciął się” od tych fake newsów.  

Nie do wiary, że mimo zbliżającego się końca kadencji 2018-2022 było to spotkanie in-
auguracyjne obu Oddziałów. Podobne spotkania między sąsiednimi Oddziałami powinny się 
odbywać znacznie częściej. Może wypracowane w ten sposób rozwiązania przyczynią się 
choć trochę do przywrócenia rangi i „technicznego” autorytetu dla SEP? 

19 - 21 listopada 2021 r. We Wrocławiu odbyły się spotkania młodzieży studenckiej 
w ramach Ogólnopolskich Dni Młodego Elektryka, w których uczestniczyli również człon-
kowie Koła Studenckiego OGl SEP, studenci Wydz. Elektrycznego Politechniki Śląskiej 
w Gliwicach. W wykładach i dyskusjach towarzyszących temu wydarzeniu poruszane były 
m.in. problemy, związane z sytuacją energetyczną naszego kraju, a szczególnie – z ener-
getyką jądrową. Podczas debaty z Prezesem SEP dominowały pytania o przyszłość SEP przy 
nikłym zainteresowaniu młodych ludzi wstępowaniem w jego szeregi i słabym angażowaniem 
się w pracę tego stowarzyszenia. W corocznych rozgrywkach Ligi Elektryków tym razem 
bezapelacyjnie zwyciężyli studenci z Gliwic, natomiast jeden z nich został wybrany na Sekre-
tarza Studenckiej Rady Koordynacyjnej SEP. Serdeczne gratulacje! 

29 listopada 2021 r. Obradował Zarząd OGl SEP. Zaakceptował on sprawozdanie z dzia-
łalności Oddziału w II połowie 2021 r. oraz plan działalności Oddziału na 2022 r. Zarząd 
przyjął wstępny plan budżetu OGl SEP na 2022 r. Ponadto podjął uchwałę, dotyczącą liczby 
delegatów kół na WZO oraz terminów zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach 
i w Oddziale, a także uchwałę o poparciu prof. P. H. STACHIVA z Politechniki Lwowskiej 
w postępowaniu o nadanie mu godności Członka Honorowego SEP. 

14 grudnia 2021 r. Zebranie Prezydium OGl SEP. Skarbnik Oddziału przedstawił i omówił 
sytuację finansową Oddziału w 2021 r., natomiast Prezes Oddziału przedstawił informacje ze 
zdalnych obrad 12. Rady Prezesów SEP. Jednym z tematów tych obrad była wysokość pro-
centowego odpisu od przychodu Oddziałów z działalności gospodarczej w 2022 r. – pozostała 
ona na poziomie z 2021 r. Prezydium po dyskusji zaakceptowało wniosek Prezesa Oddziału 
o zmianę terminu Spotkania Noworocznego OGl SEP z 10 stycznia 2022 r. na 31 stycznia 
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2022 r. ze względu na rosnącą liczbę zachorowań na Covid-19. Ponadto decyzją Prezydium 
OGl SEP od 01 stycznia 2022 r. Odział Gliwicki powiększy się o 5 nowych członków.  

20 grudnia 2021 r. Rozstrzygnięty został 53. Konkurs na najlepszą pracę dyplomową 
z elektryki. Konkurs ten organizowany jest corocznie przez OGl SEP i Koło SEP przy Poli-
technice Śląskiej, przy współudziale Stowarzyszenia Wychowanków Politechniki Śląskiej – 
Oddział Elektryki oraz Śląskiej Okręgowej Izbę Inżynierów Budownictwa, znaczącego funda-
tora nagród w tym konkursie. W 2021 r. do finału dopuszczonych zostało 6 prac magister-
skich i inżynierskich z 4 jednostek organizacyjnych Politechniki: 2 prace z RE-1, 2 – z RE-5 
oraz po 1 pracy dyplomowej z RAu-13 i RG-1. Po przedstawieniu prac przez absolwentów, 
Komisja Konkursowa przyznała następujące nagrody: 

      I nagroda – mgr inż. Tomasz GOLIS, 
     II nagroda – inż. Adam DYRBUŚ, 
     II nagroda – mgr inż. Maciej SZCZYGIEŁ, 
    III nagroda – mgr inż. Antonio APYIO, 
    III nagroda – inż. Piotr SKWARA, 
  wyróżnienie – inż. Marcin MATUKIN. 

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy! 

09 stycznia 2022 r. W covidowej atmosferze, lecz z zachowaniem wszelkich wymogów sani-
tarnych, sześćdziesięcioosobowa grupa miłośników Melpomeny uczestniczyła w corocznym 
„Poranku noworocznym”, zorganizowanym przez NOSPR w Katowicach. Na koncert złożyły 
się cztery utwory: 
  -   Walc „Odgłosy wiosny” op. 410, 
  -  Czardasz Rozalindy „Klänge der Heimat” z II aktu operetki „Zemsta nietoperza” – oba 
autorstwa Johanna STRAUSSA (syna) oraz 
-  Koncert wiolonczelowy a-moll op. 129, 
- Uwertura, Scherzo i Finał E-dur op. 52 – kompozytorem obydwu był Robert SCHU-
MANN.  

Oprócz NOSPR wystąpili także Santiago CAÑÓN-VALENCIA – wiolonczela – oraz 
Ewa TRACZ – sopran. Dyrygowała niezwykle energiczna Lina GONZÁLEZ-GRANADOS. 
Koncert poprowadził Marcin MAJCHROWSKI. 

Przed koncertem część SEP-owców raczyła się w kuluarach kawą bądź herbatą, część 
zaś skierowała swe kroki do sali kameralnej, w której odbywało się spotkanie z Maestro An-
tonim WITEM. Obfitowało ono w liczne anegdoty z życia mistrza batuty, a okazją do tego 
było wydanie wywiadu-rzeki pod tytułem „Dyrygowanie. Sprawa życia i śmierci”. 

10 stycznia 2022 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Prezydium ustaliło, że WZ 
OGl SEP odbędzie się w II połowie kwietnia lub najpóźniej w I połowie maja 2022 r. Do 
końca marca 2022 r. powinny się natomiast zakończyć zebrania sprawozdawczo-wyborcze 
w poszczególnych kołach OGl SEP. Dużą kontrowersję wzbudziły opublikowane przez ZG 
SEP nowe wysokości opłat za medale i oznaki, przyznane członkom SEP, oraz zasadność ich 
pobierania. Ponadto Prezydium zwolniło z opłat członkowskich trzech ponaddziewięć-
dziesięcioletnich, długoletnich  członków jednego z kół OGl SEP. 

24 stycznia 2022 r. Posiedzenie Prezydium OGl SEP, tym razem prawie w całości poświę-
cone przygotowaniom do Spotkania noworocznego Oddziału. Ponadto Prezydium zapro-
ponowało nowe stawki wynagrodzeń dla członków Komisji kwalifikacyjnych Oddziału, 
kompensujące skutki wprowadzenia „Polskiego Ładu”. 

31 stycznia 2022 r. Mimo że liczba zachorowań na Covid-19 wcale nie zmalała, bez zakłóceń 
i niespodzianek, przy nieoczekiwanie wysokiej frekwencji odbyło się Spotkanie noworoczne 
OGl SEP. Swą obecnością zaszczycili je koledzy Prezesi OZW SEP oraz OBB SEP, Prze-
wodniczący Stowarzyszenia Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej, Prezes NOT – 
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FSNT w Gliwicach, Przewodniczący Rady ŚOIIB, Wiceprzewodniczący Rady Miasta Gliwi-
ce, Prodziekan Wydz. Elektrycznego Politechniki Śląskiej, Przewodniczący PTETiS i wielu 
innych znamienitych, zaproszonych gości, w tym również – członków OGl SEP. Po przywi-
taniu gości przez Kol. Prezesa OGl SEP i zaprezentowaniu najważniejszych wydarzeń 
i osiągnięć Oddziału w 2021 r., głos zabierali kolejno wymienieni wyżej goście. Miłym ak-
centem tej części było przekazanie na ręce Prezesa OGl SEP przez Przewodniczącego Rady 
ŚOIIB, inż. R. KARWOWSKIEGO, medalu ŚOIIB, przyznanego dla OGl SEP. Przyszła 
również kolej na wręczenie zaległych i aktualnie przyznanych przez ZG SEP i OGl SEP 
wszelkich odznak i medali. Niestety, mimo stosunkowo wysokiej frekwencji nie wszyscy 
odznaczeni byli obecni na Spotkaniu…  

Natomiast obecni byli i zaprezentowali się prawie wszyscy laureaci Konkursu na najlep-
szą pracę dyplomową z elektryki. Po oficjalnej części przyszedł czas na występ artystyczny. 
Tym razem stare i nowe przeboje zaśpiewała p. Sylwia ze Studia Legato. Akompaniował jej 
p. Leszek. Były również „pokazy” taneczne oraz próby wokalne niektórych członków Zarzą-
du OGl SEP. Na razie niezbyt udane, ale prace nad doskonaleniem tych umiejętności już 
trwają… 

Po części artystycznej rozpoczęło się spotkanie towarzyskie przy niezwykle apetycz-
nych wyrobach sztuki kulinarnej i cukierniczej, „popychane” wszelakimi napitkami. Na ko-
niec uczestnicy spotkania z uśmiechem i radością życzyli sobie „DO SIEGO ROKU”, 
z nadzieją, że już bez Covida…   

23 lutego 2022 r. Zebranie Prezydium OGl SEP, na którym omawiany był wynik finansowy 
Oddziału za 2021 r. Wynik ten był mocno zadowalający, w przeciwieństwie do liczby odby-
tych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w kołach OGl SEP, nad którym to problemem deba-
towali członkowie Prezydium Oddziału. Na pocieszenie – aż 11 osób zostało przyjętych 
w poczet członków OGl SEP. 

07 marca 2022 r. Kolejne posiedzenie Prezydium Oddziału. Przedstawiony został Projekt 
sprawozdania finansowego Oddziału za 2021 rok oraz projekt Budżetu Oddziału na 2022 r. 
Oba te dokumenty zadowoliły członków Prezydium OGl SEP i zostaną one przedstawione do 
zatwierdzenia na najbliższym zebraniu Zarządu Oddziału. Ustalony został termin oraz pro-
gram ww. zebrania. Ustalony został również ostatecznie termin WZO – odbędzie się ono dnia 
14 czerwca 2022 r. Rozpatrywane były również różne możliwe wersje obchodów ŚDTiSI 
oraz MDE w Oddziale. 

11 marca 2022 r. Kolejna konferencja z cyklu „Nowoczesne rozwiązania urządzeń energe-
tycznych oraz układów napędowych lokomotyw akumulatorowych w przemyśle górniczym”, 
zorganizowana przez Sekcję Elektrotechniki i Automatyki Górniczej wraz z Knurowskim 
Kołem Terenowym OGl SEP (lub odwrotnie). Składała się ona z 3 części. 
 Pierwsza część odbyła się na terenie KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch Knurów, 
gdzie odbyła się prezentacja nowoczesnych rozwiązań technicznych urządzeń energe-
tycznych, pracujących na terenie Zakładu Górniczego w Rozdzielni Głównej 6 kV oraz pre-
zentacja stacji agregatów prądotwórczych, napędzanych silnikami gazowymi o łącznej mocy 
12 MW, wykorzystującymi metan. 
 Druga część odbyła się w lokalu na Łowisku „Ogródek Piwny” w Knurowie, gdzie po 
obfitym posiłku miała miejsce główna część tego spotkania. Składała się ona z 4 referatów, 
zaprezentowanych przez przedstawicieli 4 różnych firm. Były to referaty: 

- „Modernizacja sieci elektroenergetycznej 6 kV KWK „Knurów-Szczygłowice” Ruch 
Knurów”– przedstawił go Kol. Paweł ŁOTYSZ z Kopalni; 

- „Nowoczesne rozwiązania układów napędowych lokomotyw akumulatorowych w prze-
myśle górniczym” – przedstawiła Kol. Izabela GÓRECKA wraz z Kol. Krzysztofem 
MIKETĄ z firmy Urządzenia i Konstrukcje S.A. z Żor; 
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- „Alternatywne podejście do doboru nastaw zabezpieczeń w dołowych sieciach elektro-
energetycznych” – ten temat zreferował Kol. Andrzej BAUEREK z firmy OPA S.A. 
z Zabrza; 

- „Nowe funkcjonalności systemów zabezpieczeń produkcji Elektrometal Energetyka, 
wspomagające eksploatację urządzeń elektroenergetycznych” – przedstawił Kol. Wal-
demar CHMIELAK z firmy Elektrometal Energetyka S.A. z Katowic. 

W trzeciej części nastąpiło podsumowanie wszystkich referatów przez Prezesa OGl SEP, po 
czym odbyła się ożywiona dyskusja uczestników spotkania nad zaprezentowanymi referata-
mi.  

W dalszej części tego spotkania, przy filiżance kawy lub herbaty oraz przy słodkim 
swojskim poczęstunku, w podgrupach miało miejsce dalsze integrowanie się uczestników 
spotkania (46 osób) oraz ożywiona dyskusja zarówno na tematy techniczne, jak i aktualne 
tematy ogólnoświatowe. 

21 marca 2022 r. Zebranie Zarządu Oddziału, na którym dominowały tematy związane ze 
zbliżającym się WZO. Jednak najważniejszym tematem było przyjęcie oraz zatwierdzenie  
Sprawozdania finansowego Oddziału za 2021 rok, a także zatwierdzenie Budżetu Oddziału na 
2022 r. Zarząd podjął w ww. sprawach odpowiednie uchwały, po zapoznaniu się z opinią 
Komisji Gospodarczo-Finansowej oraz Komisji Rewizyjnej Oddziału i po ożywionej dyskusji 
nad przedstawionymi dokumentami. Ponadto Zarząd przyjął bez zastrzeżeń sprawozdanie 
roczne z działalności OGl SEP.  

06 kwietnia 2022 r. Kolejne zebranie Prezydium OGl SEP. Przyjęte zostały jednogłośnie 
dwie uchwały: o przyznaniu finansowej pomocy dla Ukrainy oraz o dofinansowaniu budowy 
pomnika (ławeczki) pamięci prof. Michała DOLIWO-DOBROWOLSKIEGO. Omawiane 
były kandydatury osób, które mogłyby objąć stanowisko przewodniczącego jednej z Komisji 
Kwalifikacyjnych oraz osób, które mogłyby uzupełnić skład tej Komisji. Przyjęto również 
propozycję OBB SEP wspólnego zorganizowania II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-
Technicznej „Fotowoltaika dziś i jutro”. Ponadto w skład członków OGl SEP przyjęto 
2 osoby. 

25 kwietnia 2022 r. Prezydium OGl SEP, poświęcone głównie omówieniu stanu przygo-
towań do zbliżającego się WZO. Troską napawała członków Prezydium niewielka liczba 
zgłoszeń osób – przyszłych członków nowego Zarządu OGl SEP. Omawiane też były możli-
we warianty udziału członków Oddziału w zbliżających się niezwykle interesujących konfe-
rencjach i innych imprezach o podobnym charakterze w sąsiednich Oddziałach oraz w kołach 
OGl SEP. Ponadto 6 osób zasiliło szeregi OGl SEP. 

11 maja 2022 r. Kolejne posiedzenie Prezydium OGl SEP. Dominowały sprawy związane 
z organizacją WZO. Utworzony został 8-osobowy zespół organizacyjny WZO pod kierownic-
twem kol. Sekretarza. Rozpatrywane były możliwe składy osobowe komisji, które będą pra-
cować w czasie WZO; z niektórymi osobami należy jeszcze przeprowadzić rozmowy zachę-
cające do podjęcia pracy w określonej komisji. Przyjęty został program najbliższego zebrania 
Zarządu OGl SEP, ostatniego w bieżącej kadencji. Przedstawione zostały szczegóły technicz-
ne wyjazdu integracyjno-roboczego po Ziemi Opolskiej. 

14 maja 2022 r. Prawie czterdziestoosobowe grono członków Zarządu OGl SEP i osób im 
towarzyszących wzięło udział w wyjazdowym spotkaniu o charakterze integracyjno-robo-
czym po Ziemi Opolskiej. Odwiedzili oni trzy urokliwe miejscowości: Gogolin, Kamień Ślą-
ski i Moszną, a w zasadzie – w każdej z nich najbardziej interesujące miejsca i zabytki. 
W Gogolinie wysłuchali oni fascynującej opowieści przewodnika o złożonych losach Karo-
linki i Karlika, znanych z piosenki Zespołu Pieśni i Tańca „Śląsk", z obowiązkową fotogra-
ficzną sesją pod współczesnym wyobrażeniem i umieszczeniem na postumencie tych dwu 
osób. W Kamieniu Śląskim odwiedzili Instytut Naukowo-Badawczy ks. Sebastiana Kneippa, 
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znanego z leczenia wszelkich dolegliwości wodą. Ks. Kneipp znany jest z aktualnej i dziś 
sentencji: 
„W ZACHOWANIU UMIARU LEŻY PRZYCZYNA PORZĄDKU. KAŻDE ZA DUŻO, JAK I ZA 

MAŁO, POWODUJE ZAMIAST ZDROWIA, CHOROBĘ”. 
Uczestnicy wycieczki nie mogli również pominąć odrestaurowanego Sanktuarium św. 

Jacka Odrowąża ze swoimi wspaniałymi salami, kapiącymi złotem (lub co najmniej – farbą 
w kolorze złota) i wysłuchać jego jakże złożonej historii... W Mosznej najpierw odwiedzili 
słynną stadninę koni, gdzie praktycznie w każdym z licznych boksów stała klacz ze swoim 
„dziecięciem", czyli kilkudniowym nawet źrebakiem. Jakby się wszystkie umówiły co do 
terminu macierzyństwa, lub może uczestniczyły w tej samej końskiej prywatce?...  
Po stadninie przyszedł czas na zwiedzanie zamku Tiele-Wincklerów – ostatnich właścicieli 
zamku przed ich wyjazdem do Niemiec w 1945 r. Zamek ma 99 wież i 365 pomieszczeń. 
W jednym z tych pomieszczeń wycieczkowicze zjedli regionalny obiad, po czym odbyła się 
tam część robocza spotkania, kiedy uczestnicy wysłuchali relacji o stanie przygotowań do 
WZO, które odbędzie się 14 czerwca 2022 r. Jeszcze ważniejszą częścią tego spotkania było 
omówienie propozycji podstawowych kierunków działania przyszłego Zarządu Oddziału, 
który – miejmy nadzieję – będzie miał więcej sukcesów, niż aktualny Zarząd, ustępujący 
w czasie WZO.  I może już Covid-19 nie utrudni mu działania.  

19 maja 2022 r. Ostatnie w bieżącej kadencji zebranie Zarządu OGl SEP. Kol. Skarbnik 
przedstawił krótko dobrą sytuację finansową Oddziału na zakończenie bieżącej kadencji. Pod-
jęto uchwały o rozwiązaniu trzech kół OGl SEP ze względu na zbyt małą liczbę członków 
dwu kół oraz z powodu zaprzestania jakiejkolwiek działalności jednego z tych trzech kół, 
całkowitej utraty kontaktu z Prezesem tego koła oraz nieprzeprowadzenia zebrania sprawoz-
dawczo-wyborczego w tym kole. Podjęto również uchwałę o przyznaniu przedstawicielom 
członków wspierających możliwości udziału w WZO z głosem stanowiącym. Odbyła się tak-
że owocna dyskusja nad przedstawioną uaktualnioną wersją propozycji Kierunków działalno-
ści Oddziału Gliwickiego SEP w kadencji 2022-2026. Przedstawione zostały szczegóły tech-
niczne, związane z WZO oraz prośba do członków Zarządu o zgłaszanie kandydatów w wy-
borach na Prezesa OGl SEP, albo na członka ZO, KRO lub SKO. 

06 czerwca 2022 r. Ostatnie w bieżącej kadencji zebranie Prezydium OGl SEP. Prawie 
w całości poświęcone ono było ocenie stanu przygotowań Oddziału do WZO. Sprawozdanie 
z tych przygotowań przedstawiali poszczególni członkowie zespołu organizacyjnego WZO. 
Z ich relacji wynikało, że do załatwienia zostały tylko mało istotne sprawy, nie rzutujące 
ujemnie na całość przygotowań. Omówione zostały również przygotowania do obchodów 
ŚDTISI oraz do MDE w Oddziale, lecz niniejsze kalendarium nie objęło już tych wydarzeń. 
Na koniec zebrania Prezes OGl SEP podziękował wszystkim członkom Prezydium za owocną 
pracę na rzecz Stowarzyszenia i Oddziału przez trudną z powodu Covida-19 kadencję, a sam 
zebrał gromkie brawa i gratulacje od członków Prezydium za skuteczne kierowanie Oddzia-
łem przez ponad 4 lata. 

 
 
 
 
 
 
                                                              



 

 
 

- 34 -   

 
                                                                                    
 

 

4.  Kierunki działalności Oddziału Gliwickiego SEP w kadencji 2022-2026  
(projekt) 

 
I.  Wstęp 

Sformułowane w niniejszym dokumencie kierunki działalności Oddziału Gliwickiego SEP 
w kadencji 2022-2026 wynikają z: 

-  postanowień Statutu SEP, który w rozdziale II określa cele SEP i sposoby ich realiza-
cji, 

-  dyskusji programowej w jednostkach organizacyjnych Oddziału Gliwickiego SEP 
przed WZO, 

- dyskusji podczas Walnego Zgromadzenia Oddziału Gliwickiego SEP.  

II.  Działalność na rzecz elektryki 

1.  Prezentowanie opinii w środowisku elektryków i na zewnątrz w zakresie aktualnych pro-
blemów elektryki w tych jej dziedzinach, w których środowisko gliwickich elektryków 
posiada odpowiednich uznanych specjalistów. Dziedzinami takimi są m. in.: 

-  energetyka zawodowa i przemysłowa, 
-  elektronika, automatyka, informatyka i telekomunikacja,  
-  projektowanie, wykonawstwo i eksploatacja sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych, 
-  elektrotechnika i automatyka górnicza, 
-  szkolnictwo techniczne wyższe i średnie.  

2. Współdziałanie w realizacji celów statutowych SEP z administracją samorządową, Izbą 
Inżynierów Budownictwa, instytucjami publicznymi, firmami, organizacjami zawodo-
wymi oraz społecznymi, izbami gospodarczymi i stowarzyszeniami na terenie działania 
Oddziału. 

3. Podejmowanie współpracy z różnymi podmiotami, działającymi w sprawie, mającej na 
celu m.in. zapewnienie samowystarczalności w energię elektryczną i cieplną, racjo-
nalizację produkcji, przesyłania, magazynowania i wykorzystania energii, poprawę jako-
ści powietrza. 

4.   Podejmowanie działań mających na celu pogłębianie świadomości lokalnego społeczeństwa 
co do roli, zalet i zagrożeń związanych z różnymi zastosowaniami energii elektrycznej. 

5.  Udział w pracach dotyczących przepisowego i normalizacyjnego ujęcia zagadnień elek-
tryki m.in. przez: 

- delegowanie przedstawicieli Oddziału do Komitetów Technicznych Polskiego Komi-
tetu Normalizacyjnego, Śląskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa oraz odpo-
wiednich komitetów, sekcji i komisji centralnych SEP, 

- opiniowanie projektów przepisów, norm oraz komentarzy do przepisów i norm. 

III. Działalność na rzecz członków OGl SEP i integracji środowiska elektryków   

1.  Propagowanie rozwoju i postępu naukowego oraz technicznego w zakresie szeroko rozu-
mianej elektryki m.in. przez organizowanie lub współorganizowanie konferencji, semina-
riów, narad, odczytów a także organizowanie wyjazdów na wystawy i targi. 

2. Działanie na rzecz podnoszenia poziomu zawodowego elektryków poprzez ustawiczne 
doskonalenie kwalifikacji: wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych w formach 
kursowych i seminaryjnych oraz doskonalenie form dokształcania elektryków m.in. przez:  

         -  opracowywanie nowych i weryfikacja dotychczasowych programów szkoleń, 
- unowocześnianie form pracy dydaktycznej w profesjonalnie zarządzanej placówce 

szkoleniowej, 
         -  promowanie i rozpowszechnianie wydawnictw szkoleniowych głównie z COSiW SEP, 
         -  opracowywanie materiałów własnych (poradników, skryptów, komentarzy). 
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3. Prowadzenie egzaminów kwalifikacyjnych na uprawnienia energetyczne dla osób zajmu-
jących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. 

4.  Pomoc członkom SEP w uzyskaniu wymaganych uprawnień zawodowych. 
5.  Kontynuacja i doskonalenie współpracy z innymi oddziałami SEP, szczególnie 

z oddziałami sąsiednimi z woj. śląskiego oraz kontynuacja współpracy ze Stowarzysze-
niem Elektrotechników Polskich w Republice Czeskiej.  

6.  Kontynuacja współpracy z Politechniką Śląską w zakresie organizacji imprez naukowo-
technicznych i upamiętniania dorobku zasłużonych elektryków, związanych ze środo-
wiskiem gliwickim. 

7.  Wspieranie działań sprzyjających integracji gliwickiego środowiska technicznego. 
Współpraca z organizacjami samorządu zawodowego, a szczególnie ze Śląską Okręgową 
Izbą Inżynierów Budownictwa. 

8.  Podejmowanie działań dla zwiększania liczby członków zwyczajnych w Oddziale. Powo-
ływanie kół zakładowych SEP w firmach i instytucjach zatrudniających elektryków, a tak-
że powoływanie kół terenowych. Współpraca z kołami zakładowymi Oddziału, wspiera-
nie ich organizacyjnie i merytorycznie.  

9.  Intensyfikacja działań sekcji naukowo technicznych przez wzmacnianie ich osobowo 
i programowo w celu realizacji działań kierunkowych, określonych w części II pkt 3 i 4 
oraz upowszechniania wiedzy, nowych rozwiązań i osiągnięć technicznych. 

10. Współpraca z członkami wspierającymi Oddziału, pozyskiwanie nowych członków oraz 
podejmowanie nowych form współpracy z firmami wspierającymi działania Oddziału po-
za członkostwem wspierającym.  

11. Intensyfikacja działań mających na celu zainteresowanie oraz włączanie w działalność 
SEP młodzieży w zakładach pracy, uczelniach i szkołach średnich technicznych. Konty-
nuacja działań stypendialnych i utrzymanie pomocy stypendialnej Oddziału dla uczniów 
szkół średnich technicznych. 

12. Kontynuacja działalności integracyjnej środowiska gliwickich elektryków, członków SEP. 
13. Utrzymywanie kontaktów oraz udzielanie pomocy koleżeńskiej emerytom, rencistom, 

rodzinom po zmarłych członkach SEP, a także osobom w trudnej sytuacji osobistej 
i rodzinnej.  

14. Organizacja obchodów 70-lecia SEP w Oddziale. 

IV. Działalność organizacyjna Oddziału 

1.  Prowadzenie analizy struktury organizacyjnej Oddziału w celu zwiększenia efektywności 
działania i efektywności podejmowanych kierunkowych zadań. Doskonalenie form bieżą-
cej współpracy jednostek organizacyjnych Oddziału. 

2.  Prowadzenie i rozszerzanie elektronicznej bazy członków SEP.  
3.  Kontynuacja przyjętych w Oddziale procedur przyznawania odznaczeń, wyróżnień 

i nagród. 
4.  Doskonalenie strony internetowej Oddziału. Zamieszczanie informacji o działalności Od-

działu w prasie lokalnej, czasopismach i informatorach SEP. Podnoszenie poziomu prze-
pływu informacji pomiędzy ZO a jednostkami organizacyjnymi Oddziału: kołami, sek-
cjami i agendami. 

5.  Troska o utrwalanie historii Oddziału, w tym pielęgnowanie pamięci wybitnych uczonych 
Politechniki Śląskiej oraz działaczy Oddziału Gliwickiego SEP.  

6.  Prowadzenie archiwizacji najważniejszych dokumentów i materiałów z działalności Od-
działu w wersji elektronicznej. 

7.  Prowadzenie obiegu dokumentów organizacyjnych i finansowych w Oddziale zgodnie 
z ustaleniami w instrukcji kancelaryjnej i finansowej.  
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V.  Działalność gospodarcza i finansowa 

1. Kontynuacja działalności szkoleniowej (kursy, seminaria) realizowanej przez jednostki 
organizacyjne Oddziału. Rozszerzanie oferty programowej o szkolenia specjalistyczne 
oraz podjęcie w szerokim zakresie działań marketingowych. 

2. Rozeznanie możliwości pozyskiwania środków finansowych pochodzących z grantów 
Unii Europejskiej, projektów rządowych i samorządowych, celem dofinansowania dzia-
łalności szkoleniowej, uwzględniającej nowe obszary tematyczne – przykładowo: foto-
woltaika, internet rzeczy, automatyka przemysłowa, bezpieczeństwo w elektryce czy me-
trologia. 

3. Kontynuacja działań gliwickiego Ośrodka Rzeczoznawstwa SEP i rozszerzanie oferty 
Ośrodka we współpracy z sekcjami naukowo-technicznymi Oddziału. 

4. Ciągły nadzór nad działalnością finansową Oddziału, w tym nad opłacaniem składek 
członkowskich przez koła. 
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  5.  Regulamin Zarządu Oddziału Gliwickiego SEP (projekt) 

 1.  Postanowienia ogólne 

1.1. Zarząd Oddziału zwany w skrócie ZO, jest naczelną władzą Oddziału Gliwickiego 
SEP i kieruje działalnością Oddziału w okresach między Walnymi Zgromadzeniami 
Oddziału (WZO). 

1.2. W skład ZO wchodzi Prezes i nie więcej niż 15 członków. ZO spośród swoich człon-
ków powołuje prezydium oraz określa jego skład. Pracami ZO oraz prezydium kieruje 
i przewodniczy zebraniom Prezes Oddziału. 

1.3. ZO na początku kadencji ustala strukturę organizacyjną Oddziału. Schemat organiza-
cyjny każdorazowo stanowi załącznik do regulaminu i obowiązuje na okres kadencji. 

2.  Zadania i zakres działania 

2.1. Obowiązki i kompetencje ZO określone są w § 30 ust. 4 Statutu SEP. 
2.2. Prezydium kieruje działalnością Oddziału między kolejnymi zebraniami ZO w ramach       

przyznanych uprawnień na mocy uchwały ZO. Uchwała ZO w tej sprawie stanowi za-
łącznik do regulaminu. 

2.3. Prezydium kierując działalnością Oddziału realizuje uchwalone na WZO Kierunki 
działania Oddziału, wnioski WZO i ZO. 

 3.  Zasady organizacyjne 

3.1. Czteroletnia kadencja ZO rozpoczyna się z dniem wyboru jego członków przez WZO 
zgodnie z przepisami rozdziału VIII Statutu i kończy się z chwilą wyboru ZO przez 
następne WZO. 

3.2. ZO na wniosek Prezesa wybiera w głosowaniu ze swego grona wiceprezesów, sekreta-
rza i skarbnika. Osoby te wchodzą w skład prezydium ZO. 

3.3. ZO odbywa zebrania nie rzadziej niż raz na trzy miesiące. 
3.4. Zebrania ZO i posiedzenia prezydium zwołuje i im przewodniczy Prezes Oddziału lub 

z jego upoważnienia jeden z wiceprezesów oddziału. 
3.5. Na zebrania ZO są zapraszani: 

a) przewodniczący KRO, 
b) przewodniczący SKO,                     
c) inne osoby wg uznania Prezesa. 

3.6. Na zebrania otwarte ZO są zapraszani: 
a) przewodniczący i członkowie KRO, 
b) przewodniczący i członkowie SKO, 
c) członkowie honorowi SEP, 
d) zasłużeni seniorzy SEP, 
e) przewodniczący sekcji naukowo technicznych Oddziału, 
f) prezesi kół oddziałowych, 
g) inne osoby wg uznania Prezesa. 

3.7. Na zebraniach ZO głos stanowiący mają tylko jego członkowie. 
3.8. ZO podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej poło-

wy liczby jego członków. Przy równej liczbie głosów decyduje głos prowadzącego 
posiedzenie. 

3.9. Decyzje ZO są podejmowane w formie uchwał w sprawach określonych w Statucie 
SEP, natomiast pozostałe – w formie zapisów w protokołach. 

3.10. Członek ZO, który głosował przeciw przyjęciu uchwały lub decyzji ZO ma prawo 
zgłosić zdanie odrębne (votum separatum). Wypowiedź ta powinna być zapisana 
w protokole zebrania; nie zwalnia to zgłaszającego zdanie odrębne od realizacji podję-
tej uchwały lub decyzji. 
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3.11. Członek ZO traci swój mandat w przypadkach: 
  a) złożenia na ręce Prezesa Oddziału pisemnej rezygnacji, 
  b) utraty członkostwa SEP na podstawie postanowień § 11 ust. 5 Statutu SEP, 
  c) odwołania przez NWZO po nieudzieleniu absolutorium na wniosek KRO. 

3.12. Na zwolnione miejsce członka ZO zgodnie z § 52 ust. l Statutu SEP wchodzi następny 
kandydat z listy wyborczej WZO, w kolejności uzyskanej liczby głosów. Przy równej 
liczbie głosów wchodzi kandydat o dłuższym stażu członkowskim. 

3.13. Posiedzenia prezydium zwoływane są w miarę potrzeb. 
3.14. Na posiedzenia prezydium zapraszany jest przewodniczący KRO. Prezes może zapro-

sić na posiedzenia prezydium osoby nie będące jego członkami. 
3.15. Decyzje prezydium podejmowane są zwykłą większością głosów przy obecności co 

najmniej połowy liczby członków. Głos stanowiący mają tylko członkowie prezy-
dium. 

3.16. Protokoły z zebrań ZO są przyjmowane na kolejnym zebraniu ZO, a podejmowane 
uchwały lub decyzje są przekazywane osobom odpowiedzialnym za ich realizację. 
Protokoły z zebrań ZO są do wglądu w sekretariacie Oddziału. 

3.17. Z każdego posiedzenia prezydium sporządzany jest protokół przyjmowany na kolej-
nym jego posiedzeniu. O pracach prezydium informowany jest ZO na najbliższym ze-
braniu. 

  4.   Postanowienia końcowe 
4.1. Kompetencje członków prezydium, zadania jednostek organizacyjnych Oddziału 

i kierujących nimi członków ZO oraz zakres działania sekretariatu Oddziału są okre-
ślone w regulaminach i instrukcjach zatwierdzanych lub przyjmowanych przez ZO 
oraz w wytycznych działalności akceptowanych przez prezydium. 

4.2. Wszystkie dokumenty pracy ZO są archiwizowane w sekretariacie Oddziału. 
4.3.  Niniejszy regulamin obowiązuje całą kadencję i wchodzi w życie w dniu uchwalenia 

przez WZO. Wprowadzenie zmian do regulaminu wymaga uchwały NWZO. 
4.4.  Koszty działalności ZO pokrywane są ze środków finansowych budżetu Oddziału. 

 

 

 

 

Niniejszy regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału Gliwickiego SEP został uchwalony przez 
WZ Oddziału Gliwickiego SEP w Gliwicach w dniu 14 czerwca 2022 r.  



 

 
                                                                            
 

- 39 -   

  

6.  Regulamin Komisji Rewizyjnej Oddziału Gliwickiego SEP (projekt) 

1.   Postanowienia ogólne, zakres działania i kompetencje 

1.1. Komisja Rewizyjna Oddziału zwana w skrócie KRO jest organem kontrolnym Od-
działu Gliwickiego SEP, powołanym do sprawowania kontroli Zarządu Oddziału 
(ZO), sekretariatu Oddziału, jednostek organizacyjnych Oddziału a także kół Oddzia-
łu na podstawie indywidualnego porozumienia z ZO, przy współudziale przedstawi-
cieli komisji rewizyjnych kół (w kołach powyżej 50 członków) lub prezesów w ko-
łach pozostałych. 

1.2. Obowiązki, kompetencje i uprawnienia KRO określają przepisy zawarte w nastę-
pujących paragrafach Statutu SEP: § 5 ust. 3, § 26 ust. l.3, § 27 ust. 4, § 28 ust. 3.3, 
§ 29 ust. l, § 32, § 50 ust. 2.4, § 51 ust. 3, § 52 ust. l. 

1.3. Przedstawiciele KRO, upoważnieni przez przewodniczącego, mają prawo brać udział 
z głosem doradczym w posiedzeniach władz i jednostek organizacyjnych Oddziału, za 
wyjątkiem posiedzeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału. 

1.4. KRO przedstawia Walnemu Zgromadzeniu Oddziału (WZO) sprawozdanie ze swej 
działalności oraz wniosek w sprawie absolutorium ustępującemu ZO na podstawie 
własnej oceny całokształtu działalności ZO i jego jednostek organizacyjnych. KRO 
ma prawo odmiennie wnioskować w sprawie absolutorium w odniesieniu do wskaza-
nych przez nią członków ZO. 

2.   Zasady organizacyjne i formy działania 

2.1. W skład KRO wchodzi nie więcej niż pięciu członków, wybieranych na okres 
4-letniej kadencji przez WZO SEP. Członkowie KRO pełnią funkcje społecznie. 

2.2. Podczas pierwszego w kadencji zebrania KRO, któremu przewodniczy przewodniczą-
cy WZO lub najstarszy wiekiem członek KRO, dokonuje się wyboru przewodniczą-
cego, zastępcy przewodniczącego i sekretarza KRO. 

2.3. Przewodniczący reprezentuje KRO, opracowuje plany pracy KRO i uczestniczy 
w posiedzeniach ZO i jego prezydium. 

2.4. Przewodniczący KRO okresowo (nie rzadziej niż raz w roku) informuje pisemnie ZO 
o wynikach okresowych kontroli działalności merytorycznej i finansowej ZO, sekre-
tariatu Oddziału i jednostek organizacyjnych Oddziału w zakresie zgodności ich dzia-
łania z przepisami prawa, Statutem SEP i uchwałami WZO oraz uchwałami WZD 
i ZG w zakresie dotyczącym oddziałów SEP. 

2.5. Przewodniczący KRO informuje pisemnie ZO o wynikach oceny rocznych sprawoz-
dań finansowych i uchwał dotyczących podziału zysku lub pokrycia strat oraz z dzia-
łalności i sprawozdawczości ZO. 

2.6. Zgodnie z § 32 ust. 2.3 Statutu SEP, przekazanie delegatom oceny, o jakiej mowa 
w punkcie 2.5. niniejszego regulaminu, może nastąpić także drogą elektroniczną, po-
przez zamieszczenie tej oceny na stronie internetowej Oddziału Gliwickiego SEP. 

2.7. Dokumenty KRO podpisuje jej przewodniczący. Protokoły z posiedzeń KRO podpi-
suje osoba protokołująca, sekretarz KRO i przewodniczący posiedzenia. 

2.8. W przypadku rezygnacji lub trwałej niemożności pracy członka, KRO powołuje nas-
tępnego kandydata z listy wyborczej do KRO, który w głosowaniu na WZO otrzymał 
kolejno największą liczbę głosów. 

2.9.  O zebraniach członkowie KRO powinni być zawiadamiani co najmniej na 7 dni przed 
ustalonym terminem. Zebrania na żądanie powinny się odbyć w ciągu 14 dni. 



 

 
                                                                            
 

- 40 -   

  

2.10. Uchwały lub decyzje na zebraniach KRO zapadają zwykłą większością głosów przy 
obecności minimum trzech członków KRO, w tym przewodniczącego lub jego za-
stępcy. Przy równej liczbie głosów rozstrzyga głos przewodniczącego zebrania. 

2.11. Członkowie KRO biorą udział w pracach KRO przez uczestniczenie w jej zebraniach, 
dokonywanie w powierzonym im zakresie analiz i kontroli oraz składanie podczas ze-
brań KRO sprawozdań, zawierających opinie o działalności kontrolowanych jedno-
stek. Członkowie KRO przy wykonywaniu kontroli mają prawo badania wszelkich 
dokumentów, jak protokoły, akta i księgi, stan kasy oraz żądania wyjaśnień od człon-
ków prezydium ZO, członków ZO kierujących pracą jednostek organizacyjnych od-
działu oraz etatowych pracowników sekretariatu Oddziału. 

2.12. Jednostki działalności gospodarczej oceniane są przez KRO przede wszystkim przez 
analizowanie wyników finansowych oraz ustosunkowanie się do prowadzonej doku-
mentacji z działalności. 

2.13. W przypadku uzyskania informacji o zaistnieniu w kole Oddziału działań niezgod-
nych z przepisami prawa, Statutem SEP, uchwałami WZO i ZO, przewodniczący 
KRO w porozumieniu z Prezesem Oddziału powołuje Komisję w składzie: jeden 
przedstawiciel KRO, jeden członek ZO, przedstawiciel komisji rewizyjnej koła (w ko-
łach powyżej 50 członków) lub prezes koła w pozostałych. Przewodniczącym Komisji 
zostaje przedstawiciel KRO. Komisja przeprowadza kontrolę, z której protokół  
z wnioskami przekazuje do ZO. 

2.14. KRO ma prawo występowania do ZO z wnioskami z ustaleń kontroli oraz wniosko-
wania o wycofanie lub anulowanie uchwał ZO. Wniosek ten jest rozpatrywany przez 
ZO w obecności przewodniczącego KRO. W przypadku braku konsensusu KRO mo-
że wnioskować o zwołanie NWZO. Wniosek ten jest obligatoryjny. 

3.   Współpraca z komisjami rewizyjnymi kół i obsługa komisji 

3.1  KRO współpracuje z komisjami rewizyjnymi kół przez: 
- odbywanie co najmniej dwa razy w kadencji posiedzeń KRO z udziałem przewod-

niczących komisji rewizyjnych kół, 
  - zapoznanie się ze sprawozdaniami z działalności komisji rewizyjnych kół,  
  - udzielanie porad i informacji. 

3.2.  Obsługę administracyjno-biurową KRO sprawuje pracownik sekretariatu Oddziału. 
W pełnieniu tych zadań pracownik sekretariatu działa w myśl poleceń sekretarza Od-
działu w porozumieniu z przewodniczącym lub sekretarzem KRO. Koszty działalno-
ści KRO pokrywane są ze środków finansowych budżetu OG1 SEP. 
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